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کوتاه از سیاست
بازگشت پیکر مطهر ۱۱۹ شهید 

دوران دفاع مقدس به کشور 
ــج  ــدس در پن ــاع مق ــهید دوران دف ــر 119 ش ــر مطه پیک
ــاعت 9  ــرم س ــا 14 مح ــادف ب ــاه مص ــر م ــنبه 13 مه ش
ــر  ــد. پیک ــد ش ــور خواهن ــلمچه وارد کش ــرز ش ــح از م صب
ــق  ــر در مناط ــای اخی ــی ماه ه ــهدا در ط ــن ش ــر ای مطه
عملیاتــی زبیــدات، عملیــات رمضــان در کنــار نهــر کتیبــان، 
عملیــات کربــای 4 در ســاحل غربــی رود ارونــد تفحــص 

شــدند.
از ایــن تعــداد پیکرهــای تــازه تفحــص شــده 53 پیکــر از 
ــه  ــک دشــمن در منطق شــهدای ژاندارمــری کــه توســط ت
عملیاتــی زبیــداد به شــهادت رســیدند، 36 پیکر از شــهدای 
ــی  ــه عملیات ــامی در منطق ــوری اس ــش جمه ــپاه و ارت س
رمضــان و 30 پیکــر از شــهدای عملیــات کربای 4 از ســپاه 

و بســیجان هســتند.
پیکــر 53 شــهید ژاندارمــری توســط نیــروی انتظامــی در 

مــرز شــلمچه مــورد اســتقبال قــرار خواهنــد گرفــت.
گفتنــی اســت، مراســم وداع بــا پیکــر مطهــر این شــهدا 13 
مهــر مــاه بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا در حســینیه ثــارهللا 
ــص  ــازه تفح ــهدای ت ــر ش ــپس پیک ــود. س ــزار می ش برگ
ــه  ــدن مراحــل آزمایــش و شناســایی ب ــرای گذران شــده ب

ــوند. ــل می ش ــران منتق ته

علی عبدهللا صالح: 
حتی یک ایرانی در یمن وجود ندارد

ــن در  ــور پیشــین یم ــس جمه ــح، رئی ــدهللا صال ــی عب عل
یــک ســخنرانی گفــت: ریــاض بیــرون از مرزهــای یمــن بــا 
ــد، چــرا ســعودی ها در خــاک  ــران تســویه حســاب کن ته
یمــن بــا ایــران تســویه حســاب می کننــد و کــودکان 
ــن  ــای یم ــرون از مرزه ــد و بی ــند، بروی ــی را می کش یمن

ــا ایــران بجنگیــد. ب
ــود  ــی وج ــک ایران ــی ی ــن حت ــاک یم ــزود: در خ وی اف
ــه آن را  ــد ک ــان دهی ــا نش ــه م ــی را ب ــک ایران ــدارد؛ ی ن
ــه  ــا مســئولیت آن را ب ــا کشــته اید ، م ــد و ی اســیر کرده ای
عهــده می گیریــم، یــک موشــک بــه مــا نشــان دهیــد کــه 
ســاخت ایــران باشــد، اظهــارات شــما نفــاق اســت، نفــاق 

اســت، نفــاق اســت.
براســاس ایــن گــزارش، ائتــاف عربــی بــه رهبــری 
عربســتان ، ایــران را بــه حمایــت از حوثی هــا و نیروهــای 
عبــدهللا صالــح متهــم می کنــد و مدعــی اســت کــه یکــی 
از اهــداف عملیــات نظامــی در یمــن مقابلــه بــا نفــوذ ایــران 

در یمــن اســت.

نیویورک تایمز: ترامپ از توافق 
هسته ای با ایران خارج نشود

ــت  ــورک تایمــز در گزارشــی نوشــت کــه دول روزنامــه نیوی
ترامــپ بایــد بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی کــره شــمالی از 

لغــو توافــق هســته ای بــا ایــران خــودداری کنــد.
روزنامــه نیویــورک تایمــز در گزارشــی و بــا طــرح ادعایــی 
ــان،  ــر خ ــت عبدالقدی ــن اس ــه ممک ــاس ک ــه و اس بی پای
ــش هســته ای پاکســتان نحــوه ســاخت ســاح  ــدر دان پ
هســته ای را بــه ایــران انتقــال داده باشــد، نوشــت: چنیــن 
امــری محتمــل اســت و ایــن خــود یــک دلیــل محکــم و 
منطقــی اســت کــه ترامــپ نبایــد از برجــام خــارج شــود و 
پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای را در 15 اکتبــر تاییــد 

کنــد.

حسین هاشمی 
قائم مقام وزیر کشور شد

استاندار سابق تهران، قائم مقام وزیر کشور شد.
عبدالرضــا رحمانی فضلــی وزیــر کشــور در مراســم تکریــم 
ــران از  ــتان ته ــین اس ــی و پیش ــتاندار فعل ــه اس و معارف
انتخــاب سیدحســین هاشــمی بــه عنــوان قائم مقــام 

ــر داد. ــور خب ــر کش وزی
شــد،  برگــزار  گذشــته  روز  کــه   مراســم  ایــن  در 
محمدحســین مقیمــی کــه پیــش از ایــن معــاون سیاســی 
و قائــم مقــام وزیــر کشــور بــود، رســما بــه عنــوان اســتاندار 

ــد. ــی ش ــران معرف ته
ــابقه  ــود و س ــران ب ــتاندار ته ــن اس ــش از ای ــمی پی هاش
ــامی را  ــورای اس ــس ش ــتم مجل ــی در دوره هش نمایندگ

ــم دارد. ه

امیر حیدری:
ارتش در اوج آمادگی رزمی 

قرار دارد 
ــش در  ــدار ارت ــش اقت ــازی رزمای ــاده س ــه آم مرحل

ــاز شــد. ــرب کشــور آغ ــرزی غ ــه م منطق
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش کــه در منطقــه 
ارتــش  اســت گفــت:  یافتــه  رزمایــش حضــور 
جمهــوری اســامی ایــران در اوج آمادگــی رزمــی قرار 
دارد و بــه منظــور ارزیابــی و پــا در رکابــی نیروهــای 
خــود رزمایــش اقتــدار را در ایــن منطقــه آغــاز کــرده 

ــت. اس
ــور  ــا حض ــترک ب ــورت مش ــه ص ــدار ب ــش اقت رزمای
یــگان هایــی از نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی 
ــرب  ــرزی غ ــه م ــراق در منطق ــوری ع ــران و جمه ای
ــه،  آغــاز شــده اســت کــه یگان هــای زرهــی، توپخان
پهپــاد و هوانیــروز نیــروی زمینــی در ایــن رزمایــش 

ــد. ــا می کنن ــه ســزایی ایف ــش ب نق

همه پرسی استقالل کاتالونیا 
غیرقانونی است

کمیســیون اروپــا اعــام کــرد کــه همه پرســی اســتقال 
کاتالونیــا بنابــر قانــون اســپانیا غیرقانونی اســت.

بنابــر گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، ایــن نهــاد اروپایــی 
در عیــن حــال اعــام کــرد کــه ایــن مســئله ای داخلــی 

و مربــوط بــه مقامــات اســپانیایی اســت.
از همــه طرف هــا  اروپایــی همچنیــن  کمیســیون 
خواســت تــا بــه جــای تقابــل، بــه مذاکــره روی آورنــد.
ــپانیا  ــزی اس ــت مرک ــه دول ــت ک ــی اس ــن در حال ای
چنــد هــزار نیــروی ضدشــورش و پلیــس بــه کاتالونیــا 
ــاز  ــش از آغ ــی پی ــا دقایق ــن نیروه ــرد و ای ــزام ک اع
ــر  ــدگان درگی ــا رأی دهن ــد شــعبه ب همه پرســی در چن
شــده و تــاش کردنــد مانــع از ورود آن هــا بــه شــعب 

شــوند.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

عزاداری ها، تشکل های 
سیاسی خودجوش

و  زاری  و  آه  و  شــیون  و  حســین  بــر  گریــه 
ســینه زنی و همــه انــواع عزاداریهــای معقــول 
ــی  ــط، حرکت ــراط و تفری ــه دور از اف ــی و ب و منطق
سیاســی اســت که بایــد بتوانــد جامعه اســامی را 
بــرای ادامــه حرکــت عاشــورا در مقابلــه بــا هرگونــه 
ــد  ــاده کن ــتکبار آم ــاول و اس ــتم و چپ ــم و س ظل
یــک کار و نتیجــه ای کــه از عــزاداری انتظــار اســت 
ــن و  ــناخت دی ــتای ش ــی در راس ــرت افزای ، بصی
والیــت و پیــروی و اطاعــت از ولــی امــر اســت کــه 
دیگــر حســین هــا بــه مســلخ نرونــد و پایــه هــای 
ظلــم تثبیــت نگــردد و از هرگونــه انحــراف از خط و 
صــراط مســتقیم پیشــگیری بــه عمــل آیــد ، مداح 
ــد  ــنگری دارد بای ــه روش ــده ای وظیف ــر گوین و ه
اشــعار و خطبــه هــا بتوانــد روحیــه ایثــار و گذشــت 
ــدارد  ــده نگه ــی را زن ــه آفرین ــهادت و حماس و ش
اگــر گروهــی راه سســتی و کاهلــی و بــی تفاوتــی 
نســبت بــه دشــمنان دیــن دارنــد ، هرچنــد مدعی 
اســام و مســلمان هــم باشــند ، باید افشــا شــوند 
کــه اینــان همــان سازشــکارانی هســتند کــه زمینــه 
را بــرای پیشــروی دشــمن فراهــم مــی کننــد و بــه 
او جــرات مــی دهنــد تــا در مســیر امامــت و والیت 
و اســام نــاب محمــدی)ص( مانــع ایجــاد کنــد.

ــل هــا همــه نشــان از  ــم و کت پرچــم ســیاه و عل
عدالــت خواهــی و ظلــم  ســتیزی و انســان 
دوســتی اســت و اینهمــه سیاســت اســام اســت. 
امــام خمینــی کــه خــود در رثــای موالیــش امــام 
حســین علیــه الســام بــه شــدت مــی گریســت 

ــد:  مــی فرمای
  »مجالــس عــزا از آن وقــت بــه امــر حضــرت 
ــه  ــفارش ائم ــه س ــه( و  ب ــام هللا علی صادق)س
هدی)ســام هللا علیه(]برپــا گردیــد[ مــا بپــا 
می کنیــم ایــن مجالــس عــزا را، مــا همان مســاله 
ــل  ــم اســت، مقاب ــل ظل ــم مقاب ــم می گویی را داری
ــان،  ــه رضاخ ــود ک ــود نب ــتمکاران... بیخ ــم س ظل
مأموریــن ســاواک رضاخــان، تمــام مجالــس عــزا 
ــد... دشــمنهای مــا مطالعــه کــرده  را قدغــن کردن
ــا  ــد کــه ت بودنــد در حــال ملــت شــیعه،  می دیدن
ایــن مجالــس هســت و تــا ایــن نوحه ســرائی های 
بر مظلوم هســت، و تا آن افشــاگری ظالم هســت 

ــان«.     ــد خودش ــه مقاص ــند ب ــد برس نمی توانن
ــام(  ــه مسلمین)علیه الس ــد ائم ــفارش اکی »س
بــر اقامــه عــزای ســید مظلومــان تــا آخــر و فریــاد 
ــه و  ــول هللا)صلی هللا علی ــت رس ــت آل بی مظلومی
ــا  ــه( و ظالمیــت بنی امیــه )علیهــم لعنــة هللا( ب آل

ــده اند.  ــرض ش ــه منق ــه بنی امی آن ک
فریــاد مظلــوم بــر ســر ظالــم اســت، و ایــن 
ــش  ــد و برکات ــده بمان ــد زن ــاد بای پرخــاش و فری
ــان واضــح و  ــا یزیدی ــگ ب ــران در جن ــروز در ای ام

ــت«.   ــوس اس ملم
ــرای اشــک  و  ــی ب ــارک و تعال ــد تب »چــرا خداون
حتــی یــک قطــره اشــک و حتــی تباکــی، آنقــدر 
ثــواب داده اســت؟  کــم کــم ایــن مســاله از دیــد 
سیاســی اش معلــوم می شــود،  انشــاءهللا بعدهــا 
ــزاداری  ــرای ع ــه ب ــود اینک ــوم می ش ــتر معل بیش
ــرای  ــی، ب ــرای نوحه خوان ــزا، ب ــس ع ــرای مجال ب
اینهــا ایــن همــه ثــواب داده شــده اســت، عــاوه بر 
آن امــور عبادیــش و روحانیــش یــک مســأله مهم 
ــن  ــه ای ــت، آن روزی ک ــوده اس ــی در کار ب سیاس
روایــات صــادر شــده اســت، روزی بــوده اســت کــه 
ایــن فرقــه ناجیــه مبتــا بودند بــه حکومــت اموی 
و بیشــتر عباســی، و یــک جمعیــت بســیار کمــی، 
ــزرگ،  ــای ب ــل قدرته ــی در مقاب ــت کم ــک اقلی ی
در آن وقــت بــرای ســازمان دادن بــه فعالیــت 
سیاســی ایــن اقلیــت، یــک راهــی درســت کردنــد 
کــه ایــن راه خــودش ســازمانده اســت... و در 
طــول تاریــخ ایــن مجالــس عزا یــک ســازماندهی 
مخالفــان  اســت«.آری،  سرتاســری کشــورها 
عــزادری ســنتی و عزادریهــای موثر از این ســازمان 
بزرگــی کــه مــی تواند ریشــه هر ظلمــی را بلــرزه در 
آورد می ترســند و در تضعیف و انحرافش ســرمایه 
گــذاری مــی کننــد و خــرج و هزینــه مــی نماینــد 
امــا زهــی خیــال باطــل کــه حســینیان از ایــن راه 
پــر ثمــر دســت بکشــند یــا از روح حماســی آن در 
گذرنــد ، هــر چنــد اتهــام زیــادی حتــی از خــودی 

هــا دریافــت کننــد!
ــرای   ــه ب ــزا ن ــس ع ــد:   »مجال ــام)ره( فرمودن   ام
ایــن اســت کــه گریــه بکننــد بــرای سیدالشــهدا و 
اجــر ببرنــد، البتــه ایــن هــم هســت، بلکــه مهــم 
آن جنبــه سیاســی اســت کــه ائمــه مــا در صــدر 
اســام نقشــه اش را کشــیده اند کــه تــا آخــر باشــد 
ــده  ــک ای ــرق و ی ــک بی ــت ی ــاع تح و آن، اجتم
ــه  ــن کار را ب ــد ای ــز نمی توان ــچ چی ــت[ و هی ]اس
مقــدار)ی کــه( عــزای حضــرت سیدالشــهدا در او 
تأثیــر بکنــد.«   »مــا بایــد بــرای یــک شــهیدی کــه 
از دســتمان مــی رود علــم بپــا کنیــم، نوحه خوانــی 
ــک  ــن ی ــم، ای ــاد کنی ــم، فری ــه کنی ــم، گری کنی
متینــگ و فریــادی اســت بــرای احیــای مکتــب 
سیدالشــهدا...«    »سیدالشــهدا را ایــن گریه هــا 
حفــظ کــرده اســت، مکتبــش را ایــن مصیبتهــا و 
ــی  ــط مقدس ــر فق ــرده، اگ ــظ ک ــا حف داد و قال ه
ــت  ــه می نشس ــوی خان ــاق و ت ــوی اط ــود و ت ب
و  زیــارت عاشــورا می خوانــد  بــرای خــودش 
ــود چیــزی، هیاهــو  ــده ب ــد نمان تســبیح می گردان
می خواهــد، هــر مکتبــی هیاهــو می خواهــد، 
بایــد پایــش ســینه بزننــد، هــر مکتبــی تــا پایــش 
ــن نباشــد،  ــه ک ــش گری ــا پای ســینه زن نباشــد ت
ــا پایــش تــوی ســر و ســینه زدن نباشــد حفــظ  ت
نمی شــود.«     »ایــن هماهنگــی کــه در تمــام ملــت 
مــا در قضیــه کربــا هســت، ایــن بزرگتریــن امــر 
ــخنان  ــه س ــه ب ــا توج ــت در دنیا.ب ــی اس سیاس
امــام)ره( عــزاداری هــا امــری سیاســی اســت کــه 
ــن  ــمن از ای ــد و دش ــی کن ــع م ــان را مجتم مومن

اجتمــاع متشــکل مــی ترســد.

محمــد جــواد ظریــف، وزیــر خارجــه ایــران در 
ــده  ــر ش ــنبه منتش ــه روز دوش ــه ای ک مصاحب
ــوز از  ــران، هن ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــه ک گفت
شــانس بــاالی 50 درصــد بــرای پابرجــا مانــدن 
ترامــپ«،  »دونالــد  تهدیدهــای  علی رغــم 

رئیس جمهــور آمریــکا برخــوردار اســت.
ترامــپ در ســخنرانی خــود در هفتــاد و دومیــن 
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد، 
توافــق هســته ای ایــران و گــروه 1+5، موســوم 
بــه برجــام را »مایــه شرمســاری« آمریــکا 

خوانــد.
ــط  ــده توس ــارات مطرح ش ــت اظه ــف، گف ظری
ــن  ــت، »توهین آمیزتری ــن نشس ــپ در ای ترام
بیانیــه ای بــود کــه یــک رئیس جمهــور آمریــکا 
ــرح  ــران مط ــه ای ــاب اســامی علی ــد از انق بع

ــت.« ــرده اس ک
وزیــر خارجــه ایــران علی رغــم ایــن اضافــه کــرد 
کــه اظهــارات او اثــر معکــوس بــه جــا گذاشــته 
و باعــث منــزوی شــدن ایــاالت متحــده و 
تضعیــف اعتبــار ایــن کشــور بــه عنــوان »یــک 

شــریک قابل اعتمــاد بــرای مذاکــره« شــده 
اســت.

دولــت آمریــکا بــه موجــب قوانیــن داخلــی ایــن 
کشــور بایســتی هــر 90 روز یکبــار گزارشــی دربــاره 
پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش در برجــام تقدیــم 

کنگــره ایــن کشــور کنــد.
ــکا در دو  ــه آمری ــر خارج ــون، وزی ــس تیلرس رک
ــه  ــوالی تأییدی ــل و ج ــای آوری ــزارش در ماه ه گ
مربــوط بــه ایــن توافــق هســته ای را صــادر کــرده 
اســت. موعــد گــزارش بعــدی دولــت آمریــکا 15 

ــر )23 مهرمــاه( اســت. اکتب
دومیــن  صــدور  از  بعــد  آمریــکا  رســانه های 
ــد  ــزارش دادن ــران گ ــدی ای ــرای پایبن ــه ب تأییدی
ــا  ــاعت ب ــک س ــه ی ــک ب ــپ، نزدی ــد ترام دونال
ــرای  ــرد و ب ــه ک ــاره آن مجادل ــون« درب »تیلرس

ــرد. ــاش ک ــه ت ــن تأییدی ــدور ای ــدم ص ع
مجلــه فارن پالیســی چنــد روز بعــد گــزارش 
داد ترامــپ بــا بــه حاشــیه رانــدن وزارت خارجــه 
تیمــی از معتمدانــش در کاخ ســفید را مأمــور 
ــاره   ــواهدی درب ــردآوری ش ــرای گ ــی ب زمینه چین

عــدم پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای کــرده 
اســت.

ــای  ــرده نهاده ــام ک ــن اع ــر ای ــاوه ب ــپ، ع ترام
مختلــف دولتــش را مأمــور انجــام بررســی هایی 
بــرای تعییــن سیاســت واشــنگتن در قبــال ایــران 
و برجــام کــرده اســت. بخشــی از ایــن بررســی ها 
ــه تعییــن ایــن موضــوع خواهــد پرداخــت کــه  ب
آیــا تعلیــق تحریم هــای آمریــکا بــه موجــب 
تعهــدات واشــنگتن در برجــام، در راســتای منافــع 

ملــی آمریــکا هســت یــا خیــر.
ــدد  ــره مج ــده مذاک ــردن ای ــن رد ک ــف ضم ظری
ــه  ــی ک ــت در صورت ــته ای گف ــق هس ــاره تواف درب
ترامــپ بــرای لغــو ایــن توافــق تــاش کنــد، ایران 
هــر اقدامــی را انجــام خواهــد داد »از خــروج از 

ــا اروپــا.« ــا نوعــی ســازش ب توافــق گرفتــه ت
وی گفــت: »اروپایی هــا ایــن را بــرای مــا و 
ــه  ــد ک ــن کرده ان ــکا روش ــده آمری ــاالت متح ای
ــرای  ــان را ب ــاش خودش ــت ت ــد نهای ــد دارن قص

ــد.« ــام بدهن ــام انج ــای برج ــان از بق اطمین
ظریــف در مصاحبــه بــا پولیتیکــو، ضمــن تأییــد 
ــه  ــدی ب ــزارش بع ــاالً در گ ــپ احتم ــه ترام اینک
کنگــره ، پایبنــدی ایــران را تأییــد نمی کنــد، گفــت 
ــر  ــم تغیی ــش را ه ــت موضع ــن اس ــه او ممک ک

بدهــد.

وی گفــت اگــر ترامــپ در اقدامــی خــاف انتظار 
، پایبنــدی ایــران بــه برجــام را تأیید نکنــد »این 
ــور  ــه رئیس جمه ــود ک ــد ب ــار نخواه ــن ب اولی
ترامــپ یــا ســایر روســای جمهــوری آمریــکا از 
مواضعــی کــه در خــال رقابت هــای انتخاباتــی 

گرفته انــد، عقب نشــینی می کننــد.«

ظریــف، در مصاحبــه با پولیتیکو خاطرنشــان 
توافــق  از  ترامــپ  صورتــی کــه  در  کــرد 
هســته ای خــارج نشــود، کنگــره آمریــکا 

ــرد. ــم بگی ــورد تصمی ــن م ــتی در ای بایس
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ایــران تصریــح 
کــرد در صــورت امتنــاع کنگــره از انجــام 

هیــچ گونــه اقدامــی، برجــام پابرجــا خواهــد 
بــود زیــرا ایــن توافــق بــه لحــاظ فنــی، 
توافقنامــه ای مــورد تأییــد قطعنامــه شــورای 

ــت. ــد اس ــل متح ــازمان مل ــت س امنی
وی گفــت: »بــر عهــده کنگــره اســت کــه هــر 
تصمیمــی را تأییــد کنــد و یــا آن را تأییــد نکند 
و مــن معتقــدم کــه کنگــره هماننــد مجلــس 
مــا معتقــد اســت کــه اجــازه بدهــد توافــق 

پابرجــا بمانــد.«
ظریــف در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه، 
دربــاره پیام هــای تلویحــی خــروج آمریــکا از 
ــه  ــکا ب ــه آمری ــی ک ــت: »پیام های برجــام گف

ــد.  ــا می رســاند را در نظــر بیاوری دنی
ــاور  ــرای هــر کســی ب ــا خــروج از برجــام ب ب
ــور  ــن کش ــه ای ــاد ب ــکا و اعتم ــردن آمری ک
ســخت تر خواهــد بــود بــرای همــگان، و 
نــه فقــط بــرای کــره شــمالی. شــما شــاهد 
بوده ایــد کــه متحــدان آمریــکا می گوینــد 
کــه ایــن کشــور شــریکی قابــل اعتمــاد 

ــت.« نیس
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــف در پاس ظری
ــام  ــکا از برج ــروج آمری ــورت خ ــران در ص ای
ــت:  ــد گف ــد ش ــارج خواه ــق خ ــن تواف از ای

ــد.« ــم مان ــر خواهی ــا منتظ ــر. م »خی

ظریف در مصاحبه با پولیتیکو:

شانس دوام آوردن توافق هسته ای 
بیش از 50درصد است

ادامه از صفحه اول

ســردار سرلشــکر محمــد باقــری رئیس ســتاد 
کل نیروهــای مســلح پــس از گفت وگــو و 
ــرال حلوصــی آکار رئیــس ســتاد  ــا ژن دیــدار ب
ارتــش ترکیــه در جمــع خبرنــگاران گفــت: 
دیــدار هیــأت ترکیــه ای در ادامه ســفر اینجانب 
بــه ترکیــه بــود کــه امیدواریــم موجــب تقویــت 

امنیــت دو کشــور شــود.
ــدات  ــدار در مــورد تهدی ــن دی وی افــزود:  در ای
مشــترک دو کشــور و موضوعــات مختلــف 
منطقــه گفت وگــو کردیــم؛ از جملــه همه پرســی 
ــع  ــور مواض ــر دو کش ــه ه ــراق ک ــتان ع کردس
ــی و  ــر یکپارچگ ــد ب ــر تأکی ــی ب ــانی مبن یکس
ــول انجــام  ــدم قب ــراق و ع ــت ارضــی ع تمامی

ایــن همه پرســی داشــتند.
مــورد  در  همچنیــن  تاکیــد کــرد:  باقــری 
توفیقاتــی کــه ارتــش عــراق و ســوریه در 
مقابلــه بــا داعــش و تکفیری هــا و آزادی 
سرزمین شــان داشــتند گفت وگــو کردیــم و بــر 
کمــک دو کشــور منطقــه ،بــر تأمیــن امنیــت و 

ــم. ــد کردی ــورها تأکی ــن کش ــش ای آرام
ــت:  ــلح گف ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ــم در  ــا تروریس ــه ب ــورد مقابل ــن درم همچنی
منطقــه و امنیــت مرزهــای مشــترک مذاکــره 

ــد. ــاذ ش ــی اتخ ــات مهم و تصمیم
باقــری ادامــه داد: مــا در مــورد همــکاری 
نیروهای مســلح دو کشــور و ســایر کشــورهای 

ــار و  ــردم میانم ــه م ــک ب ــرای کم ــلمان ب مس
ــامی  ــورهای اس ــات در کش ــن اتفاق ــه ای اینک

ــم. ــره کردی ــرار نشــود مذاک تک
وی افــزود: نیروهــای مســلح دو کشــور از ایــن 
بــه بعــد همکاری هــای گســترده تری در حــوزه 
آموزشــی و حضــور در رزمایش هــای یکدیگــر و 

تامیــن امنیــت مرزهــا خواهند داشــت.
ــور  ــا حض ــت: ب ــار داش ــان اظه ــری در پای باق
آقــای اردوغــان در ایــران ایــن همکاری هــا 

می شــود. بیشــتر 
ــن  ــم و تأمی ــا تروریس ــه ب ــوص مقابل درخص
ــا ایــران بــه توافــق رســیدیم امنیــت مــرزی ب

جمــع  در  ترکیــه  ارتــش  ســتاد  رئیــس 

همــکاری  بــر  عــاوه  گفــت:  خبرنــگاران 
سیاســی و اقتصــادی متقابــل بــا ایــران ســعی 
می کنیــم روابــط و همــکاری نظامــی دو کشــور 

ــم. ــترش دهی ــز گس را نی
ــش  ــتاد ارت ــس س ــی آکار رئی ــرال حلوص ژن
ــردار  ــا س ــو ب ــدار و گفت  وگ ــس از دی ــه پ ترکی
رئیــس ســتاد  باقــری  سرلشــگر محمــد 
جمــع  در  ایــران  مســلح  نیروهــای  کل 
خبرنــگاران گفــت: ایــران و ترکیــه ســابقه 
ــد  ــه دارن ــرادری تاریخــی و دیرین دوســتی و ب
ــن اشــتراکات و حساســیت  و در چارچــوب ای
و  همــکاری   ، متقابــل  طــور  بــه  منطقــه 

می دهیــم. انجــام  هماهنگــی 
ــی و  ــکاری سیاس ــر هم ــاوه ب ــزود: ع وی اف
اقتصــادی ســعی می کنیــم روابــط و همــکاری 
ــم؛  ــترش دهی ــز گس ــور را نی ــی دو کش نظام
ــا  ــه ب ــده و در راســتای مقابل مخصوصــا در آین

تروریســم و تأمیــن امنیــت مــرزی بــه توافــق 
رســیدیم.

پایــان  در  ترکیــه  ارتــش  ســتاد  رئیــس 
بــرای گســترش  کــرد:  امیــدواری  اظهــار 
ــه  ــا ادام ــن دیداره ــی ، ای ــای نظام همکاری ه

ــد. یاب

سرلشکر باقری در نشست خبری مشترک با رییس ستاد ارتش ترکیه: 

ایران و ترکیه همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند

بروجردی خبر داد؛
ورود کمیسیون امنیت ملی 

مجلس به موضوع قاچاق کاال 
و امنیت اقتصادی

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
خارجــی مجلــس شــورای اســامی، از ورود ایــن 
ــت  ــاق کاال و امنی ــوع قاچ ــه موض ــیون ب کمیس

ــر داد.  ــادی خب اقتص
ــه  ــل از خان ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ملــت، عاءالدیــن بروجــردی بــا اشــاره بــه ارائــه 
آمارهــای عجیــب دربــاره واردات کاالهــای قاچاق 

بــه کشــور اظهــار داشــت: مــن در ایــن آمــار کــه 
ــه کشــور ١٠  ــی ب ــای رســمی واردات ــزان کااله می
درصــد باشــد تردیــد دارم؛ ایــن بدیــن معناســت 
ــاق وارد  ــورت قاچ ــه ص ــا ب ــد کااله ــه ٩٠ درص ک

کشــور مــی شــود.
وی  بــا بیــان اینکــه پدیــده قاچــاق یــک پدیــده 
منفــی در اقتصــاد کشــور اســت، افــزود: نقــش 
ــدم  ــد و ع ــش تولی ــوم در کاه ــده ش ــن پدی ای
ــر  ــد تاثی ــش تولی ــا در بخ ــه ه ــت کارخان موفقی
منفــی دارد و راه حــل مبــارزه بــا قاچــاق، تنــگ 
ــازه  ــه اج ــت ک ــای ورود آن اس ــه ه ــردن روزن ک

ــه داشــته باشــد. داده نشــود قاچــاق ادام

ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
ــا اشــاره  ــس شــورای اســامی، ب خارجــی مجل
ــارزه  ــاره مب ــی درب ــاذ تصمیمات ــه اتخ ــه اینک ب
بــا قاچــاق در طــول یکــی دو ســال گذشــته 
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــت، ادام ــوده اس ــذار ب تاثیرگ
آمــار، میــزان قاچــاق کاهــش یافتــه اســت، لــذا 
ــت(  ــر صنع ــریعتمداری )وزی ــای ش ــد از آق بای
پرســیده شــود کــه ایــن آمــار از کجــا بــه دســت 

ــت. ــده اس آم
بروجــردی بــا بیــان اینکــه موضــوع مربــوط 
بــه قاچــاق کاال در کمیتــه پیگیــری مســائل 
ــری  ــی پیگی ــت مل ــیون امنی ــادی کمیس اقتص

مــی شــود، یــادآور شــد: در بیانــات ابتــدای ســال 
٩6 مقــام معظــم رهبــری  موضوعــات مختلفــی 
در زمینــه اقتصــادی مطــرح شــد کــه کمیســیون 
امنیــت ملــی بــه موضوعاتــی هماننــد گســترش 
کشــورهای  بــا  اقتصــادی  هــای  همــکاری 
مختلــف، امنیــت اقتصــادی و مبــارزه بــا قاچــاق 

ــت. ــرده اس ورود ک
وی تصریــح کــرد: کمیســیون امنیــت ملــی چنــد 
ــا حضــور مســئوالن ذیربــط در بخــش  جلســه ب
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و امنیــت اقتصــادی برگزار 
ــده  ــن جلســات در آین ــن ای ــه ای کــرده اســت ک

ــد. ــه می یاب ــز ادام نی
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،،
وزیــر خارجــه ایران در مصاحبه ای که 
روز دوشــنبه منتشــر شــده گفــت در 
صورتــی کــه رئیس جمهــور آمریــکا 
توافــق هســته ای  از  را  کشــور  ایــن 
همــگان  بــرای  کنــد  خــارج  برجــام 
اعتمــاد بــه واشــنگتن دشــوار خواهــد 

ــود.  ب

ــی روز  ــادرات غیرنفت ــی ص ــورای عال ــه ش جلس
گذشــته بــه ریاســت معــاون اول رییــس جمهــور 

برگــزار شــد.
ــزوم  ــر ل ــه ب ــن جلس ــری در ای ــحاق جهانگی اس
شــکل گیــری عزمــی ملــی در میــان همــه 
ــادرات  ــعه ص ــرای توس ــی ب ــتگاه های اجرای دس
ــته  ــه بس ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــد ک ــی تأکی غیرنفت
حمایــت از توســعه صــادرات مصــوب ســتاد 
ــهریور  ــه در ش ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
مــاه ســال جــاری ابــاغ شــد، تصریــح کــرد: در 
ــی  ــای فراوان ــوق ها و حمایت ه ــته مش ــن بس ای
بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی قیــد شــده کــه 
ــژه ســازمان  ــه وی ــه دســتگاه ها ب الزم اســت هم
برنامــه و بودجــه کشــور و وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــا جدیــت اجــرای دقیــق و کامــل ایــن 

ــد. ــری کنن ــته را پیگی بس

توســعه  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  جهانگیــری 
ــود  ــر آن در بهب ــش موث ــی و نق ــادرات غیرنفت ص
وضعیــت اقتصــادی کشــور، گفــت: امــروز دولــت 
و بخــش خصوصــی بــه ایــن اجمــاع رســیده انــد 
ــه صــادرات غیرنفتــی، پیــدا  کــه توجــه جــدی ب
ــع  ــی و رفــع موان ــد صادرات کــردن بازار هــای جدی
پیــش روی صــادرات، از اصلی تریــن راه هــای 

ــت. ــور اس ــاد کش ــردن اقتص ــر ک فعال ت
در  افــزود:  جمهــور  رییــس  اول  معــاون 
نیــز  اقتصــاد مقاومتــی  سیاســت های کلــی 
توســعه  اصلــی،  جهــت گیری هــای  از  یکــی 
ــن راســتا  ــی اســت کــه در همی صــادرات غیرنفت

کارگــروه بــرون گرایــی اقتصــاد با عضویــت وزارت 
خانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و امــور 
اقتصــادی و دارایــی تشــکیل شــد تــا راهکار هایــی 
بــرای توســعه صــادرات غیرنفتــی تدویــن کننــد.
ــر  ــه ه ــرورت توج ــر ض ــن ب ــری همچنی جهانگی
چــه بیشــتر بــه کشــور های هــدف صــادرات 
ایــران نظیــر عــراق، ســوریه و روســیه تأکیــد کــرد 
ــی  ــدگان ایران ــار و صادرکنن ــت: تج ــار داش و اظه
ــرای  ــه ب ــدی ک ــاری جدی ــد از خــط اعتب می توانن
صــادرات بــه ســوریه تصویب شــده اســتفاده کنند 
و الزم اســت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز اجــرای این 

ــد. ــری کنن ــت پیگی ــا جدی ــه را ب مصوب
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت تاســیس شــرکت های 
بــرای  برنــد  ایجــاد  و  صادراتــی  بــزرگ 
ــت  ــرد: الزم اس ــان ک ــور، خاطرنش ــادرات کش ص
شــرکت های بــزرگ صادراتــی تأســیس شــود تــا 
ــور های  ــه کش ــات ب ــادرات کاال و خدم ــکان ص ام
مهیــا  پیــش  از  بیــش  روســیه   همچــون 

گردد.
بــه  اشــاره  بــا  رییــس جمهــور  اول  معــاون 
پیشــنهاد وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و 
رییــس کل بانــک مرکــزی در خصــوص محاســبه 
مابــه التفــاوت نــرخ تــورم بــازار داخلــی و خارجی 

در نــرخ تســعیر ارز، بــر لــزوم تشــکیل کارگروهــی 
متشــکل از وزرا و رؤســای دســتگاه های اجرایــی 
ــزان  ــر می ــرخ ارز ب ــار ن ــی آث ــرای بررس ــط ب مرتب
صــادرات و تدویــن راهکار هایــی بــرای بهبــود 

ــرد. ــد ک ــی تأکی صــادرات غیرنفت
ایــن  ادامــه  در  رئیــس جمهــور  اول  معــاون 
ــن  ــز از مهمتری جلســه، بخــش گردشــگری را نی
و  اشــتغالزایی  در  بخش هــا  اصلی تریــن  و 
ایجــاد درآمــد ارزی دانســت و از رئیــس ســازمان 
ــگی  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
خواســت جلســه ای بــا عضویــت نماینــدگان 
تجــارت  و  معــدن  خانه هــای صنعــت،  وزارت 
ــعه  ــای توس ــکیل و راهکار ه ــه تش ــور خارج و ام
ــرای  ــی ب ــه دقیق ــی و برنام ــگری را بررس گردش
ــن  ــال 96 و 9۷ تدوی ــگری در س ــعه گردش توس

ــد. کنن

معاون اول رئیس جمهور:

توسعه صادرات غیرنفتی از اصلی ترین راه های فعال تر کردن اقتصاد 

ــان  ــا بی ــس ب ــی مجل ــت خارج ــیون سیاس ــخنگوی کمیس س
اینکــه برگــزاری همه پرســی در کردســتان عــراق 
ــرد نخواهــد  ــت کُ ــرای مل ــا دســتاوردی ب ــه تنه ن
ــان  ــه خــود آن ــد جــدی علی ــه تهدی داشــت، بلک
ــا  ــت ها ب ــکا و صهیونیس ــت: آمری ــت،  اوگف اس
تجزیــه کشــورها دنبــال حفــظ پایگاه هــای خــود 

ــتند. ــه هس در منطق
سیدحســین نقــوی نماینــده مــردم ورامیــن و ســخنگوی 
مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه برگــزاری همه پرســی در اقلیــم 
ــی در  ــه همه پرس ــدام ب ــت: اق ــار داش ــراق، اظه ــتان ع کردس
ــرد  ــت کُ ــرر مل ــه ض ــًا ب ــًا و یقین ــراق قطع ــتان ع ــم کردس اقلی
خواهــد بــود و مــا بــه دالیــل بســیار متعــدد نگــران آینــده ملــت 

ــتیم. ــرد هس کُ
بلعیــده  راحت تــر  خیلــی  افــزود: کردســتان کوچــک  وی 
می شــود تــا عــراق بــزرگ و مــا فکــر می کنیــم برگــزاری 
همه پرســی در اســتان عــراق ، توطئــه ای علیــه ملــت کـُـرد بــوده 

ــت.  اس

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــا  ــه طرح ه ــت: اینگون ــن گف ــس همچنی مجل
یعنــی تجزیــه کشــورهای منطقــه ، از توطئه هــا 
و نقشــه های صهیونیســت ها و آمریکایی هــا 
ــداف  ــن اه ــان ای ــت و آن ــال های دور اس از س
ــه  ــاد خاورمیان ــوان ایج ــا عن ــن ب ــش از ای را پی

ــد.  ــرح کرده ان ــد مط جدی
نقــوی یــادآور شــد: بنابرایــن چنیــن مســئله ای موضــوع 
جدیــدی نیســت کــه مــا ادعــا کنیــم، بلکــه خــود آمریکایی هــا 
و صهیونیســت ها قبــًا ایــن نــوع طرح هــا یعنــی تجزیــه 
کشــورهای منطقــه و ایجــاد خاورمیانــه جدیــد را اظهــار و مطرح 

ــد.  کردن
ــزاری  ــرح برگ ــن ط ــرد: بنابرای ــان ک ــان خاطرنش ــوی در پای نق
ــت  ــرای مل ــا ب ــه تنه ــراق ن ــتان ع ــم کردس ــی در اقلی همه پرس
کُــرد دســتاوردی نخواهــد داشــت، بلکــه تهدیــدی جــدی 
ــی  ــردان اصل ــود و صحنه گ ــوب می ش ــان محس ــود آن ــه خ علی
ــورهای  ــه کش ــی تجزی ــات یعن ــوع اقدام ــن ن ــین ای و تئوریس

منطقــه، آمریکایی هــا و صهیونیســت ها هســتند. 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی 
وزارت کشــور، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر 
کشــور در آئیــن تکریم و معارفه اســتاندار ســابق 
ــار  ــران طــی ســخنانی اظه ــد اســتان ته و جدی
ــن  ــای هاشــمی اســتاندار ســابق ای داشــت: آق
اســتان بــا روحیــه تعاملــی، وقــت گــذاری زیــاد 
ــه  ــتند از هم ــنه توانس ــاق حس ــتن اخ و داش

ظرفیت هــای اســتان تهــران در بخش هــای دولــت، قــوه 
قضائیــه، امنیتــی و نظامــی و مجلــس اســتفاده خوبی داشــته 
ــران دارای  ــه ته ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــون ش ــه اکن ــند ک باش
ــه  ــن اســاس ایشــان ب ــر همی ــی اســت و ب ــت مطلوب وضعی
عنــوان قائــم مقــام وزارت کشــور ادامــه فعالیــت خواهــد داد.

ــه  ــی ب ــت داخل ــه سیاس ــد در عرص ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
مســئله تقویــت احــزاب و گروه هــا، افزایــش مشــارکت 
مــردم، حمایــت از ان جــی او )NGO( هــا و ســازمان های 
ــار  ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــت: بای ــم، گف ــه کنی ــاد توج ــردم نه م
ــش  ــت افزای ــردم در جه ــی م ــدی عموم ــه رضایتمن ــم ک کنی
میــزان مشــارکت ارتقــا یابــد و در طــول ایــن چهــار ســال نیــز 

ــم. ــت کنی ــتا حرک ــن راس ــم در ای ــته ای ــدهللا توانس بحم
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه ســاماندهی 
آســیب های اجتماعــی اولویــت اول مســئوالن 
اســت،  اجتماعــی  حــوزه  در  اســتانداران  و 
کانشــهر ها  مشــکات  از  یکــی  گفــت: 
ثقــل  و  اســت  اجتماعــی  آســیب های 
و  اســت  تهــران  در  اجتماعــی  آســیب های 
تهــران نیــز بیشــترین حجــم آســیب های اجتماعــی از جملــه 
ــتاندران  ــه اس ــکاری را دارد ک ــاق و بزه ــینی، ط ــیه نش حاش
ــه  ــوارد توج ــن م ــع ای ــه رف ــد ب ــتان بای ــن اس ــران ای  و مدی

کنند.
رحمانــی فضلــی بــا بیــان اینکــه ایــران دارای امنیــت بســیار 
باالیــی اســت، گفــت: مراســم دهــه اول محــرم نیــز در شــرایط 
مطلــوب امنیتــی برگــزار شــد و همچنیــن طبــق آمار هــا 
ــه عــاوه دســته هــای مذهبــی در  حــدود 20 هــزار مراســم ب
خیابان هــا در کشــور برگــزار شــده کــه هیــچ مشــکل امنیتــی 
بــرای آن هــا بــه وجــود نیامــده اســت و ان شــاءهللا بــا کمــک 

ــد. همــه مســئوالن ایــن امنیــت پایــدار ادامــه یاب

برگزاری همه پرسی در کردستان عراق 
تهدیدی جدی علیه خود کُردها است 

برگزاری مراسم دهه اول محرم 
در شرایط مطلوب امنیتی 



فناوری
ژاکت هوشمند هم رسید

دو شــرکت گــوگل و لیوایــز ژاکتــی را طراحــی و 
ــت  ــه اینترن ــت اتصــال ب ــه قابلی ــد ک عرضــه کرده ان
هوشــمند  پیام هــای گوشــی  بــه  دسترســی  و 
را داراســت. ایــن ژاکــت ۳۵۰ دالری مجهــز بــه 
پلت فــرم Jacquard گــوگل اســت کــه بــر روی 
آســتین ایــن ژاکــت تعبیه شــده و بــا اســتفاده از آن 
کاربــر قــادر خواهــد بــود بــه پیام هــا و تماس هــای 
ــن  ــر ای ــات دیگ ــا از امکان ــد و ی ــخ ده ــی پاس تلفن
ــن  ــرد. ای ــذت بب ــرده و ل ــدرن اســتفاده ک ــت م ژاک
دو شــرکت عنــوان کرده انــد کــه مزیــت اصلــی ایــن 
ــد  ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــه ب ــت ک ــت آن اس ژاک
هنــگام رانندگــی، دوچرخــه ســواری و خریــد کــردن 
بــدون آنکــه حواسشــان پــرت شــود، بــه پیام هــا و 
ــتین  ــد. آس ــخ دهن ــود پاس ــی خ ــای تلفن تماس ه
ــر ایــن امــکان را  ســمت چــپ ایــن ژاکــت بــه کارب
ــه  ــف، ب ــت های مختل ــن ژس ــا گرفت ــا ب ــد ت می ده
چــراغ LED و بازخــورد حســی آن دسترســی یابــد. 
ــوان  ــمند می ت ــت هوش ــن ژاک ــات ای ــر امکان از دیگ
بــه قابلیــت پخــش موســیقی، مســیریابی و نقشــه 

ــرد. ــن پیامــک اشــاره ک ــدن مت همــراه و خوان

پاناسونیک باتری خودرو 
تولید می کند!

شــرکت پاناســونیک قصــد دارد تحــت تأثیــر رشــد 
ــای  ــی، باتری ه ــای برق ــی خودروه ــای جهان تقاض
تولیــد کنــد.  را  خودروهــا  اینگونــه  مخصــوص 
شــرکت ژاپنــی پاناســونیک از دیربــاز در زمینــه 
تولیــد تلویزیــون، نمایشــگر و ســایر لــوازم خانگــی 
ــی در  ــور پررنگ ــواره حض ــرده و هم ــت می ک فعالی
بازارهــای جهانــی داشــته اســت. ایــن شــرکت 
بــزرگ ژاپنــی اعــام کــرده کــه تصمیــم گرفتــه 
ــتر  ــه پیش ــود ک ــای خ ــی از کارخانه ه ــت در یک اس
نمایشــگر و تلویزیون هــای خــود را در آن تولیــد 
باتــری  تولیــد  خــط  پــس  ایــن  از  می کــرده، 
ــازار  ــه ب ــرده و ب ــدازی ک ــی را راه ان ــای برق خودروه
ــت  ــوان گف ــع می ت ــور قط ــد. بط ــه کن ــی عرض جهان
ــی از  ــی و رونمای ــاخت، طراح ــازار س ــه ب ــا ک از آنج
ــاب  ــب و ت ــر ت ــیار داغ و پ ــی بس ــای برق خودروه
ــازی  ــزرگ خودروس ــرکت های ب ــت و ش ــده اس ش
ــه رقابــت تنگاتنگــی پرداخته انــد،  و یــا تکنولــوژی ب
ــه  ــا ورود ب ــد ب ــز می خواه ــی نی ــرکت ژاپن ــن ش ای
ــای  ــازه ای در بازاره ــرف ت ــد، ح ــت جدی ــن صنع ای

ــد. ــته باش ــی داش جهان

افزوده شدن فناوری 
تشخیص چهره به فیس بوک

قابلیــت جــذاب و جدیــد  اپــل  آنکــه  از  پــس 
گوشــی های  در  را  هویــت  و  چهــره  تشــخیص 
هوشــمند جدیــد خــود )آیفــون( معرفــی کــرد، 
همچــون  تکنولــوژی  غول هــای  اکنــون  هــم 
شــرکت فیــس بــوک نیــز قصــد دارنــد در آینــده ای 
نزدیــک از ایــن قابلیــت جدیــد در شــبکه اجتماعــی 
ــرکت  ــام ش ــاس اع ــر اس ــد. ب ــتفاده کنن ــود اس خ
ــرروی  ــا ب ــد تنه ــت جدی ــن قابلی ــوک، ای ــس ب فی
دســتگاه هایی قابــل دسترســی و اســتفاده خواهــد 
ــی  ــبکه اجتماع ــن ش ــته وارد ای ــه در گذش ــود ک ب
ــوک  ــس ب ــو فی ــر، عض ــی دیگ ــه عبارت ــدند و ب ش

بوده انــد.

اخبار اقتصادی 

مسکن اجتماعی، رایگان نشد
در حالــی کــه پیشــتر اعــام شــده بــود طرح مســکن 
ــه  اجتماعــی، اختصــاص رایــگان واحــد مســکونی ب
اقشــار کــم درآمــد اســت امــا مدیرعامــل ســازمان 
ملــی زمیــن و مســکن از اخــذ قیمــت تمــام شــده 
خبــر داد. حمیدرضــا عظیمیــان گفــت: در ســال 
 ۱۰۰ زمیــن  تــا  کرده ایــم  هدف گــذاری  جــاری 
هــزار واحــد مســکونی شــامل مســکن اجتماعی، 
مســکن مهر، مســکن اجاره ای، اجــاره بــه شــرط 
تملیــک و انــواع موضوعــات مســکنی کــه طبــق 

ــم.  ــن کنی ــده را تأمی ــف ش ــون تعری قان
 ۲۵ داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
درصــد از کل ۱۰۰ هــزار واحــد مربــوط بــه طــرح 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــه اج ــت ک ــی اس ــکن اجتماع مس
امــداد  کمیتــه  مسکن ســاز،  خیریــن  توســط 
امام خمینــی)ره( و دیگــر دســتگاه ها بــوده کــه ایــن 
ــده  ــاغ ش ــتان ها اب ــه اس ــه ای ب ــی نام ــوع ط موض
ــی  ــازمان مل ــا در س ــف م ــزود: وظای ــت. وی اف اس
ــرای اجــرای طــرح  ــن ب ــن زمی زمین ومســکن، تأمی
مســکن اجتماعی اســت کــه بیشــترین توافــق و 
تفاهــم را نیــز بــرای اجــرای طــرح مســکن اجتماعی 

بــا بنیــاد مســکن انقاب اســامی داشــته ایم. 
ایــن مقــام مســئول در وزارت راه و شهرســازی ادامــه 
داد: طبــق آخریــن تفاهم نامــه ای کــه طــی روزهــای 
گذشــته بــا بنیــاد مســکن انقــاب اســامی داشــتیم 
ــا  ــه شــد ت ــران ارائ ــه هیت وزی پیشــنهاد مشــترکی ب
زمیــن واحدهــای مســکونی بــه صــورت قیمــت تمام 
ــف  ــرح وظای ــارات و ش ــون در اختی ــد چ ــده باش ش
هیئت وزیــران تعییــن ایــن قبیــل مــوارد وجــود دارد. 
ــران  ــم هیئت وزی ــه تصمی ــا ب ــزود: بن ــان اف عظیمی
مقــرر شــد تــا قیمــت مســکن اجتماعی بــه صــورت 

تمــام شــده در اختیــار متقاضیــان قــرار بگیــرد. 
تــاش  ســازمان  تصریــح کــرد:  همچنیــن  وی 
می کنــد تــا بــر حســب برنامه هــای دولــت و تاکیــد 
وزیــر راه و شهرســازی بــرای کمــک بــه اقشــار کمتــر 
برخــوردار و نیازمنــد بــه مســکن، حداکثــر تــاش و 

ــد. ــه کن کمــک را ارائ

معاون وزیر صنعت:
 اولویت دستور رئیس جمهور 

با موادغذایی است
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار 
ــازار  ــا جلســات کارگــروه تنظیــم ب ــاط ب کــرد: در ارتب
و دســتور رییس جمهــور مبنــی بــر رســیدگی بــه 
ــورم  ــد ت ــش از ۲۰ درص ــه بی ــی ک ــت کاالهای وضعی
ــود.  ــد ب ــی خواه ــواد غذای ــا م ــت ب داشــته اند، اولوی
یــدهللا صادقــی اظهــار کــرد: بــه طــور کلــی می تــوان 
گفــت کــه دو گــروه کاالیــی افزایــش قیمــت را بیــش 
از ســایر گروه هــای کاالیــی تجربــه کرده انــد کــه 
ایــن دو گــروه شــامل برخــی فلــزات ماننــد فــوالد و 

ــود.  ــی می ش ــواد غذای ــی م برخ
ــت  ــاره گوش ــال درب ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــا  ــت آنه ــا قیم ــن روزه ــًا ای ــه اتفاق ــرغ ک ــز و م قرم
ــا تخم مــرغ کــه در دوره ای  ــی هــم دارد ی ــد نزول رون
ــی  ــود تاش های ــده ب ــه ش ــت کاذب مواج ــا قیم ب
ــاز  ــل ب ــت قب ــه حال ــا ب ــا قیمت ه ــه ت ــورت گرفت ص
ــر صــورت برخــی نوســانات هــم  ــه ه ــا ب ــد ام گردن
ــته و الزم  ــود را داش ــاص خ ــل خ ــه دالی ــتند ک هس
اســت کــه در حــوزه آنهــا ســازمان های مربوطــه 
اتخــاذ کننــد. گفتنــی اســت  را  تصمیمــات الزم 
ــارت از  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــته وزی ــه گذش هفت
درخواســت رییــس جمهــور مبنــی بــر رســیدگی 
ســریع بــه وضعیــت کاالهایــی کــه بیــش از ۲۰ 
ــود. ــر داده ب ــش قیمــت داشــته اند خب درصــد افزای

از  قیمتــی کمتــر  بــازه  در  حتمــًا می دانیــد 
دنبــال  بــه  نمی توانیــد  تومــان  میلیــون  دو 
عالــی،  صفحه نمایــش  بــا  لپ تاپ هایــی 
نــور  بــاال،  دوام شــارژ  بــا  بــازی،  مناســب 
پس زمینــه کیبــورد و پــردازش قــوی باشــید 
امــا ســعی کرده ایــم بهتریــن گزینه هــای بــازار را 
در اینجــا برایتــان معرفــی کنیــم. توجــه داشــته 
باشــید از هــر مــدل ذکــر شــده نمونه هــای 
مختلــف بــا مشــخصات متفاوتــی در بــازار وجود 
ــده  ــر ش ــدل ذک ــر م ــاوه ب ــد ع ــس بای دارد پ
ــد. ــه دقــت یادداشــت کنی ــز ب مشــخصات را نی
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اگــر بــا وجــود بودجــه کــم دوســت داریــد گاهــی 
برخــی بازی هــا را نیــز امتحــان کنیــد ایــن 
ــی  ــازه قیمت ــن ب ــاپ در ای ــن لپ ت ــه بهتری گزین
خواهــد بــود. ایــن لپ تــاپ ایســر بــه کارت 
گرافیــک انویدیــا 94۰MX GeForce مجهــز 
ــوب  ــر از 94۰M محس ــخه قوی ت ــه نس ــده ک ش

می شــود. 
ــوان اجــرای بازی هــای  ــن کارت ت ــه ای ــا این ک ب
 768p ســنگین را نــدارد امــا بــا توجــه به وضــوح
صفحه نمایــش کمــاکان می توانــد بســیاری 
ــا متوســط  ــن ی ــا تنظیمــات پایی ــا را ب از بازی ه

اجــرا کنــد.
ابعــاد و وزن: ۳8۱ در ۲۵9 در ۳۰-۲4 میلی متــر 

– ۲.۲۳ کیلوگــرم
پردازنــده: اینتــل 7۲۰۰U-Core i۵ – نســل 

هفتــم – دو هســته ای – ۲.۵ تــا ۳.۱ گیگاهرتــز – 
۳ مگابایــت کــش

صفحه نمایــش: 6 اینچــی – TFT – وضــوح 
۱۳66 در 768 پیکســل – بــراق

DDR4 رم: 4 گیگابایت از نوع
ــی: ۵۰۰ گیگابایــت هــارد دیســک  حافظــه داخل

۵4۰۰rpm
 – 94۰MX GeForce کارت گرافیــک: انویدیــا

GDDR۵ دو گیگابایــت
 VGA – – اترنــت – ac اتصــاالت: وای فــای
 USB ــک درگاه HDMI – دو درگاه USB ۳ – ی

USB Type-C ۲ – درگاه
باتری: 4 سلولی

 – DVD-RW ــوری ــور ن ــات: درای ــایر امکان س
HD ــم وبک

قیمت حدود: یک میلیون و 99۰ هزار تومان

Lenovo IdeaPad 320 لنوو آیدیاپد 
اگــر بــه تماشــای فیلــم یــا ویرایــش تصویــر عاقــه 
داریــد بهتــر اســت یــک لپ تــاپ بــا وضــوح 
تصویــر فــول اچ دی تهیــه کنیــد. ایــن مــدل البتــه 
از نظــر پردازشــی و گرافیــک ضعیف تــر اســت امــا 
ــد  ــه خواه ــای روزان ــای مالتی مدی ــوی کاره جوابگ

ــز دارد. ــری نی ــای قوی ت ــود و بلندگوه ب
ــر – ۲.۲  ــاد و وزن: ۳78 در ۲6۰ در ۲۳ میلی مت ابع

کیلوگرم
پردازنــده: اینتــل 7۱۰۰U-Core i۳ – نســل هفتــم 
تــا ۲.4 گیگاهرتــز – ۳   ۲.۲ – دو هســته ای   –

ــش ــت ک مگابای
ــوح ۱9۲۰  ــی – TFT – وض ــش: 6 اینچ صفحه نمای

در ۱۰8۰ پیکســل – مــات
DDR4 رم: 8 گیگابایت از نوع

حافظــه داخلــی: یــک ترابایــت هــارد دیســک 
۵4۰۰rpm

کارت گرافیــک: انویدیــا 9۲۰MX GeForce – دو 
GDDR۵ ــت گیگابای

اتصــاالت: وای فــای ac – اترنــت – HDMI – دو 
USB Type-C درگاه  – ۳ USB درگاه

باتری: ۲ سلولی
ســایر امکانــات: درایــور نــوری DVD-RW – وبکــم 

VGA – بلندگوهــای دالبــی ۱.۵ واتــی
قیمت حدود: یک میلیون و 97۰ هزار تومان

اگــر بودجــه کمتــری داریــد و کمــاکان بــه دنبــال 
وضــوح تصویــر فــول اچ دی هســتید ایــن دو 
مــدل گزینــه مناســبی خواهــد بــود. ایــن مدل هــا 

کارت گرافیــک مجــزا ندارنــد امــا بــرای وبگــردی 
فیلــم مناســب  تماشــای  و  روزانــه  کارهــای 

ــود. ــد ب خواهن
Acer Aspire E5 - 575 ایسر اسپایر 

ابعــاد و وزن: ۳8۱ در ۲۵9 در ۲8 میلی متــر – 
ــرم ۲.۲۳ کیلوگ

نســل   –  6۰۰6U-Core i۳ اینتــل  پردازنــده: 
ــز  ــا ۲.۲ گیگاهرت ــته ای – ۲.۰ ت ــم – دو هس شش

ــش ــت ک – ۳ مگابای
صفحه نمایــش: 6 اینچــی – TFT – وضــوح 

۱9۲۰ در ۱۰8۰ پیکســل – مــات
DDR4 رم: 4 گیگابایت از نوع

ــک  ــارد دیس ــت ه ــک ترابای ــی: ی ــه داخل حافظ
۵4۰۰rpm

۵۲۰ HD Graphics کارت گرافیک: اینتل
 VGA – – اترنــت – ac اتصــاالت: وای فــای
 USB ۲ – دو درگاه USB یــک درگاه – HDMI

USB Type-C درگاه   –  ۳
باتری: 4 سلولی

 – DVD-RW ســایر امکانــات: درایــور نــوری
HD وبکــم

قیمت حدود: یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان

 ASUS ایسوس ویووبوک مکس 
VivoBook Max X541UA

ابعــاد و وزن: ۳8۱ در ۲۵۱ در ۲7.6 میلی متــر – ۲.۰ 
ــرم کیلوگ

پردازنــده: اینتل 6۰۰6U-Core i۳ – نســل ششــم – دو 
هســته ای – ۲.۰ تــا ۲.۲ گیگاهرتــز – ۳ مگابایــت کش

صفحه نمایــش: 6 اینچــی – TFT – وضــوح ۱9۲۰ در 
ــراق ۱۰8۰ پیکســل – ب

DDR4 رم: 4 گیگابایت از نوع
۵4۰۰rpm حافظه داخلی: یک ترابایت هارد دیسک

۵۲۰ HD Graphics کارت گرافیک: اینتل
 VGA  HDMI – ــت ــای b/g/n – اترن ــاالت: وای ف اتص
– یــک درگاه USB ۲ – یــک درگاه USB ۳ – درگاه 

USB Type-C
باتری: ۳ سلولی

ســایر امکانــات: درایــور نــوری DVD-RW – وبکــم 
VGA

قیمت حدود: یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان
از بیــن دو گزینــه آخــر لپ تــاپ ایســر دوام شــارژ باالتــر، 
ــا پوشــش مــات دارد  ــر و صفحه نمایــش ب وب کــم بهت
و در عــوض لپ تــاپ ایســوس کیفیــت ســاخت باالتــر 

و وزن پایین تــر.

ارزان ترین لپ تاپ های 
دانشجویی بازار

یــک مســئول در بانــک مرکــزی گفــت: بــا اجــرای طــرح نظــام 
بانکــی بــرای ارائــه چک هــای یکپارچــه، رفتــار دارنــدگان 
دســته چک اصــاح می شــود ومــردم بــا ارســال کــد ۱6 
رقمــی هــر برگ چــک بــه ســامانه، صاحیــت دارنــده را کنتــرل 

می کننــد.
مســعود رحیمــی بــا بیــان اینکه اجــرای طــرح یکپارچه ســازی 
ــه  ــی را ب ــای بانک ــل چک ه ــزان جع صــدور دســته چک ها، می
ــج  ــت رای ــزار پرداخ ــا اب ــک تنه ــت: چ ــاند، گف ــل می رس حداق
کشــور اســت کــه قابلیــت پرداخــت آتــی دارد و ایــن ویژگــی از 
ــه  ــرار گرفت ــازار ق ــورد توجــه و اســتقبال ب گذشــته های دور، م
و اصطاحــًا عنــوان می شــد کــه بــازار مبتنــی بــر چــک اســت؛ 
ــا راه انــدازی یــا تــداوم کســب و کار بایــد یــا  بنابرایــن افــراد ب
ــه از وام و تســهیات بانکــی  ــا اینک ــه داشــتند ی ســرمایه اولی
اســتفاده می کردنــد؛ در حالیکــه هــر دو مشــکات خــاص خود 

ــراد  ــرای اف ــی را ب ــت پرداخــت آت ــا چــک، قابلی را داشــت؛ ام
میســر می کــرد. مدیــرکل ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی افــزود: 
ــل  ــک بی مح ــدور چ ــش ص ــا افزای ــر، ب ــه اخی ــی دو ده ط
ــار چــک مخــدوش شــد و کســبه رفتــه رفتــه،  ــه مــرور اعتب ب
اعتمــاد خــود را بــه چــک از دســت می دادنــد؛ در نتیجــه اینکــه 
امــروز چــک بی اعتبــار اســت و کارکــرد تأمیــن مالــی خــود را 
از دســت داده؛ باعــث شــده کــه بنگاههــای اقتصــادی کوچــک 
ــوند؛  ــروم ش ــی مح ــن مال ــی تأمی ــن راه عال ــط از ای و متوس
بنابرایــن اکنــون تمــام تــاش بانــک مرکــزی ایــن اســت کــه 

آبــروی از دســت رفتــه چــک را برگردانــد. 
ــورت  ــه ص ــک ب ــی چ ــت متقاض ــی، صاحی ــه رحیم ــه گفت ب
ــرد و  ــورت می گی ــزی ص ــک مرک ــه در بان ــز و یکپارچ متمرک
ــه سیســتمی  ــدون تائیدی ــز ب ــد صــدور دســته چــک نی فرآین

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــزی ام ــک مرک بان

رییــس اتحادیــه آهنگــران و صنعتگــران خــودرو تاکیــد کــرد 
ــوالد موجــب  ــازار ف ــه در ب کــه افزایــش قیمــت صــورت گرفت
شــده مشــکات بســیاری در عرصــه تولیــد قطعــات خــودرو 

ایجــاد شــود. 
ــه  ــت رابط ــی صنع ــور طبیع ــه ط ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــال امان ب
مســتقیمی بــا فــوالد، ورق و آهــن آالت دارد، بــر همیــن 
اســاس کوچک تریــن تغییــر قیمــت در عرصــه قیمــت فلــزات 
موجــب خواهــد شــد کــه صنایــع متعــددی تحــت تأثیــر قــرار 

ــد.  گیرن
وی ادامــه داد: اکنــون بــه دنبــال تغییــرات صــورت گرفتــه در 
قیمــت آهــن و فــوالد، مشــکات متعــددی بــرای مــا ایجــاد 
شــده و بــر همیــن اســاس پیشــنهاداتی مبنــی بــر افزایــش 
ــت  ــا موافق ــنهاد م ــا پیش ــا ب ــم ام ــرح کرده ای ــت را مط قیم
نشــده اســت، در حالیکــه وقتــی قیمــت آهــن و فــوالد 

ــودرو  ــواع خ ــده ان ــام ش ــت تم ــد قیم ــدا می کن ــش پی افزای
و قطعــات آن نیــز دســتخوش تغییــر می شــود. رییــس 
اتحادیــه آهنگــران و صنعتگــران خــودرو همچنیــن اظهــار کرد: 
بــه هــر صــورت اکنــون بــا افزایــش قیمــت فلــزات، چالــش 
جــدی بــرای مــا ایجــاد شــده و بــاور مــا ایــن اســت کــه بایــد 
مســئوالن در ایــن زمینــه فکــری بــرای بهبــود شــرایط داشــته 
باشــند. در دوره ای بــرای رونق دهــی بــه بــازار مســکن بــه طــور 
دســتوری قیمــت فــوالد افزایــش پیــدا کــرد امــا ایــن تصمیــم 
ــت  ــت و قیم ــرده اس ــا وارد ک ــه م ــری ب ــه جبران ناپذی ضرب

ــت. ــش داده اس ــدت افزای ــه ش ــده مان را ب ــام ش تم
 وی ادامــه داد: اکنــون طــی مــدت کمتــر از چنــد مــاه قیمــت 
ــش  ــن افزای ــه ای ــرده ک ــدا ک ــه پی ــل توج ــدی قاب ــوالد رش ف
ــا قیمــت  ــا 7۰ درصــدی قیمــت موجــب خواهــد شــد ت 6۰ ت
خودروهــا نیــز در حــدود 6۰ تــا 7۰ درصــد افزایــش پیــدا کنــد.

5 هزار تن؛ حجم مصرف کره 31
در کشور

درصد؛ افزایش حقوق 
کارمندان دولت در سال آینده

میلیارد ریال؛ میزان صادرات 
خاویار در سال جاری

ســالیانه بیــن 45 تــا 50 هــزار تــن کــره در کشــور تأمیــن و 
می شــود. مصــرف 

پیــش بینــی دولــت در بودجــه ســال آینــده بــرای افزایــش 
حقــوق کارکنــان تــا 5 درصــد اســت.

در پنــج مــاه نخســت ســال جــاری درآمــد ایــران از صــادرات 
خاویــار معــادل 31 میلیــارد و 492 میلیــون و 530 هــزار ریــال 

بــوده اســت.

3 قتصـــادامروز سه شنبه 11 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 541 روزنامه ا

۱۲,۴۱۴,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۱,۲۰۴,۸۹۰ ریال 

  گرم طال

۵,۲۱۹,۰۰۰ ریال  

  مثقال طال 

 $ ۱,۲۷۴.۷

 اونس جهانی طال 

۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی 
جواهر و سکه 

تهران ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم  

۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال  

ربع سکه بهار آزادی 

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال   

سکه یک گرمی 

،،
 توجــه داشــته باشــید از هــر مــدل 
ذکــر شــده نمونه هــای مختلــف بــا 
مشــخصات متفاوتــی در بــازار وجــود 
ــر مــدل ذکــر  دارد پــس بایــد عــاوه ب
شــده مشــخصات را نیــز بــه دقــت 

یادداشــت کنیــد

ســامتی اساســی ترین نیــاز بشــری و بزرگتریــن 
ــک زندگــی  ــی اســت و برخــورداری از ی ــت اله موهب
مولــد و بــا کیفیــت، تــوأم بــا طــول عمــر قابــل قبــول 
و عــاری از بیمــاری و ناتوانــی، حقــی اســت همگانــی 
کــه مســئولیت آن بــر عهــده دولتهاســت. تحلیلگــران 
نظــام ســامت کشــور بــر ایــن باورنــد کــه درمقایســه 
ــا کشــورهای منطقــه، شــرایط و وضعیــت ســامت  ب
مــردم ایــران در طــول ســه دهــه اخیــر پیشــرفت های 
ــه  ــرفته ها ن ــن پیش ــت. ای ــته اس ــمگیری داش چش
تنهــا در حــوزه افزایــش کمــی و کیفــی مشــاغل 
متعــدد پزشــکی متناســب بــا جمعیــت کشــور، بلکــه 
پژوهش هــای  و  تحقیقــات  حــوزه گســترش  در 
علمــی و همچنیــن دســتیابی بــه دانــش روز جهــان 
ــت.  ــوده اس ــز ب ــا نی ــان بیماری ه ــا درم ــاط ب در ارتب
امــا بــه اعتقــاد صاحب نظــران توســعه صــرف در 
زمینه هــای مذکــور، بــه خــودی خــود نمی توانــد 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــود بخش ــور را بهب ــامت کش ــام س نظ
تأمیــن مالــی و بودجــه کان بخــش بهداشــت و 
درمــان نیــز از دغدغه هــای مهــم مســئوالن ایــن 
بخــش بــه شــمار مــی رود و در وادی عمــل، تحقیقات 
ــدون وجــود  ــر ب علمــی و طرح هــا و برنامه هــای مؤث

ــد. ــی نمی برن ــه جای ــب، راه ب ــه متناس بودج
ــام ســامت کشــور، از  ــت تحــول در نظ ــوان گف می ت
ــی و  ــاه اجتماع ــای رف ــه ارتق ــم برنام ــای مه محوره
در شــکلی کان تــر، از مؤلفه هــای کلیــدی برنامــه 
توســعه همــه جانبــه کشــور اســت. هزینــه ســامت 

و بهداشــت و درمــان در هــر جامعــه از شــاخص های 
مهــم بــرای ارزیابــی ســطح رفــاه عمومــی بــه 
شــمار مــی رود و شــاید از همیــن رو، ایــن شــاخص 
بــه عنــوان یکــی از معیارهــای مهــم در مقایســه 
کشــورهای توســعه یافتــه از کشــورهای در حــال 

توســعه محســوب می شــود.
ــامت  ــای س ــه هزینه ه ــه ای ک ــت جامع ــی اس بدیه
شــهروندان در آن باالســت، از کیفیــت الزم برخــوردار 
نیســت و رفــاه اجتماعــی در شــکل ایــده آل خــود در 

ایــن جامعــه پدیــد نیامــده اســت.
ــامت  ــام س ــای نظ ــم در راه ارتق ــع مه ــی از موان یک
در کشــور، بودجــه کان ایــن بخــش اســت کــه 
ــی  ــد. ط ــنگینی می کن ــت س ــر دوش دول ــواره ب هم
ســالهای اخیــر، قوانیــن کشــور بــا اریــه راهکارهایــی 
هزینه هــای  از  مهمــی  بخــش  تأمیــن  صــدد  در 
ســامت در کشــورهای جهــان، کارکردهایــی نــو پدیــد 
بــرای نظام هــای مالیاتــی بوجــود آمــده کــه از جملــه 
می تــوان بــه مالیــات ســبز، مالیــات ســامت و دیگــر 
ــرای  ــس از اج ــز پ ــران نی ــرد. در ای ــاره ک ــوارد اش م
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و بــا تصویــب 
ــی  ــک درصــد از وصول ــس شــورای اســامی، ی مجل
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه بخــش ســامت 
ــه  ــرا، ب ــس از اج ــه پ ــی ک ــت. اقدام ــاص یاف اختص
ــن  ــه تأمی ــردم در زمین ــع بســیاری از مشــکات م رف
هزینه هــای بهداشــت و درمــان منجــر شــد و از ایــن 
جنبــه، رضایــت منــدی مهمــی در مــردم بوجــود آورد.

ــه  ــوادی ب ــاق م ــرح الح ــاده 47 ط ــب م ــه موج ب
ــون تنظیــم بخــش از مقــررات مالــی دولــت کــه  قان
ــش  ــر افزای ــاوه ب ــید، ع ــس رس ــب مجل ــه تصوی ب
قانونــی نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده، صرفــًا یــک 
ــه نــرخ  واحــد درصــد بــه عنــوان مالیــات ســامت ب
ــه و  ــت اضاف ــهم دول ــزوده س ــر ارزش اف ــات ب مالی
همزمــان بــا دریافــت، مســتقیمًا بــه ردیــف درآمــدی 
ــن بودجــه ســنواتی  ــور در قوانی ــن منظ ــرای ای ــه ب ک

پیــش بینــی می گــردد، واریــز می شــود.
بــر ایــن اســاس، صددرصــد منابــع دریافتــی از طریــق 
ــور در  ــن منظ ــرای ای ــه ب ــی ک ــا ردیف های ــف ی ردی
قوانیــن بودجــه ســنواتی پیــش بینــی می شــود، 
بــه پیشــگیری و پوشــش کامــل درمــان افــراد 
ســاکن در روســتاها و شــهرهای دارای بیســت هــزار 
ــایری )در  ــه عش ــر و جامع ــت و پایین ت ــر جمعی نف
چارچــوب نظــام ارجــاع( اختصــاص می بایــد و پــس 
از تحقــق هــدف مذکــور نســبت بــه تأمیــن و تکمیــل 
تجهیــزات بیمارســتانی و مراکــز بهداشــتی بــا اولویــت 
ــارف  ــه، مص ــعه نیافت ــق توس ــتان های مناط بیمارس
هیــأت امنــای صرفــه جویــی ارزی و ارتقــای ســطح 
بیمــه بیمــاران مبتــا بــه بیماری هــای خــاص و افــراد 
تحــت پوشــش نهادهــای حمایتی خــارج از روســتاها 
و شــهرهای بــاالی بیســت هــزار نفــر جمعیــت اقــدام 

می گــردد.
بــه موجــب ایــن مصوبــه، هــر گونــه پرداخــت 
ــه  ــا، اضاف ــوق و مزای ــر حق ــای پرســنلی نظی هزینه ه

کار، کمک هــای رفاهــی، نظیــر اقــام مصرفــی اداری 
ــل  ــن مح ــات اداری از ای ــه و منصوب ــن اثاثی و تأمی

ممنــوع می باشــد.
ــش  ــی بخ ــن مال ــز تأمی ــت آمی ــرای موفقی ــا اج ب
ــه نظــر می رســد جــا  ســامت از محــل مالیات هــا، ب
ــی در خصــوص آشــنایی  دارد آگاهــی رســانی مطلوب
مــردم بــا مــوارد مصــرف و از جمله در بخش ســامت 
می بایــد صــورت گیــرد تــا مــردم بیــش از پیــش بــا 
نقش هــا و کارکردهــای مالیــات در جامعــه آشــنا 
شــوند. در حقیقــت، بــا اجــرای نظــام مالیاتــی کارآمد 
ــه  ــری ب ــا شــرایط مطلوب ت ــوان ب ــر بخــش می ت و اث
گســترش عدالــت و مدیریــت اقتصــادی کشــور و نیــز 
بــه گســترش بخــش ســامت دســت زده و از ایجــاد 
ــی از آن و  ــای ناش ــه و ناهنجاری ه ــکاف در جامع ش

ــرد. ــری ک ــز هزینه هــای ســامت جلوگی نی
و  صاحب نظــران  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
ــع  ــن منب ــات بهتری ــادی، مالی ــزان اقتص برنامه ری

درآمــدی دولتهاســت کــه بــا تکیــه بــر آن می تــوان 
بخــش مهمــی از هزینه هــای اجتماعــی را پوشــش 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــری ب ــی موث ــات عموم دادو خدم

ــرد. ک
نمــود،  اذعــان  بایســتی  خصــوص  ایــن  در 
امــروزه مقولــه توســعه، مــورد توجــه بســیاری 
توســعه،  ســاده،  زبــان  بــه  و  کشورهاســت  از 
ــردن  ــش ک ــت بخ ــوب و رضای ــز مطل ــزی ج چی
دلیــل ماهیــت  بــه  نیســت.  وضعیــت مــردم 
ــه آن از  ــوط ب تأثیــر پذیــر ســامت و خدمــات مرب
شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی، پیشــرفت دانــش و 
تکنولــوژی، تغییــر در الگوهــای بیماری هــا و عوامــل 
گوناگــون محیطــی، نیازهــای جامعــه در ایــن 
بخــش بــا شــتاب بیشــتری تغییــر می کنــد و جــا 
ــوان خــود را در  ــز، ت ــی کشــور نی ــام مالیات دارد نظ
حــوزه تأمیــن مالــی بودجــه بهداشــت و درمــان و 

ــد. ــود بخش ــور بهب ــامت کش ــام س نظ

توسعه نظام سالمت با مالیات بر ارزش افزوده

دومینو
شــرکت لبنیــات و بســتنی دومینــو در ســال ۱۳9۰ بــا پشــتوانه غنــی از تجربــه و تخصــص کــه حاصــل 
بیــش از ســی ســال تــاش مــداوم و کارآفرینــی بنیانگــذاران خــود کــه تــا قبــل از تأســیس دومینــو بــه 
عنــوان یکــی از بنیانگــذاران و مالــکان مجموعــه لبنیــات و بســتنی میهــن فعالیــت می کردنــد، تأســیس 
ــزات  ــن تجهی ــرفته و مدرن تری ــای پیش ــن فناوری ه ــری از آخری ــره گی ــا به ــرکت ب ــن ش ــد. ای گردی
تولیــدی تــاش می کنــد بهتریــن و بــا کیفیت تریــن محصــوالت را تولیــد و بــه بــازار عرضــه نمایــد. در 
ایــن راه ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــدی ایــن شــرکت از کشــورهای صاحــب نــام ایــن صنعــت ماننــد 
آلمــان، ســوئد، دانمــارک وارد کشــور شــده اســت. چشــم انــداز ایــن شــرکت کــه بــا مأموریــت تولیــد 
بهتریــن محصــوالت و تاکیــد بــر صــادرات محــور بــودن آن شــکل گرفتــه اســت تبدیــل شــدن بــه یکــی از 

ســه شــرکت بــزرگ فعــال در بــازار لبنیــات و بســتنی خاورمیانــه و شــمال آفریقــا می باشــد. 
دومینــو بــا در نظــر گرفتــن شــعار » طعمــی نــو « تــاش دارد بــا بهــره گیــری از کلیــه منابــع، اســتاندارد 
جدیــدی از طعــم و مــزه و تنــوع محصــوالت را در صنعــت لبنیــات و بســتنی ایجــاد کنــد. اســتفاده از 
بهتریــن و ممتازتریــن مــواد اولیــه و تلفیــق آن بــا قابلیــت و خاقیــت کارشناســان ایــن شــرکت و توجــه 
ویــژه بــه ذائقــه مصــرف کننــدگان، ســبد گســترده و کاملــی از انــواع بســتنی و شــیر ایجــاد کــرده اســت 

کــه رضایــت هــر مصــرف کننــده ای را جلــب خواهــد نمــود.

تولید ملی

گرانی بیخ گوش خودروهای داخلیاصالح رفتار دارندگان دسته چک

صــادرات پســته در پنــج ماهــه نخســت امســال 
4۵.۱۵ درصــد از نظــر وزنــی نســبت بــه همیــن 
ــت  ــش یاف ــته کاه ــال گذش ــی در س ــازه زمان ب
ــه رییــس انجمــن پســته، کاهــش  ــه گفت ــه ب ک
تولیــد ســال گذشــته عامــل اصلــی کمتــر شــدن 
صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهای مختلــف 
شــده اســت کــه در ســال جــاری بــا توجــه 

ــه  ــل توج ــد قاب ــاهد رش ــد ش ــش تولی ــه افزای ب
ــود. ــم ب ــز خواهی صــادرات پســته نی

 در پنج ماهه نخســت امســال ۱8 هزار و 988 تن
ــون  ــه ارزش ۱98 میلی  و 8۵۱ کیلوگــرم پســته ب
ــف  ــور مختل ــه ۵9 کش ــزار و ۱89 دالر ب و 7۳ ه

ــی 4۵.۱۵  ــر وزن ــه از نظ ــت ک ــده اس ــادر ش ص
ــر ارزشــی ۳9.96 درصــد نســبت  درصــد و از نظ
بــه همیــن بــازه زمانــی در ســال گذشــته کاهــش 
یافتــه اســت کــه بــه گفتــه ســیدمحمود ابطحــی 
ــف  ــی نص ــل اصل ــته عام ــن پس ــس انجم ریی

شــدن صــادرات ایــن محصــول، کاهــش تولیــد 
ــن  ــزار ت ــدود ۱8۰ ه ــه ح ــته ب ــال گذش آن در س

بــود.
 ۱8۰ حــدود  گذشــته  ســال  در  افــزود:  وی 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــد ش ــته تولی ــن پس ــزار ت ه

ســال های قبــل بــا کاهــش قابــل توجهــی 
ــرو شــد و همیــن عامــل اصلی تریــن دلیــل  روب
ــا در  ــی اســت ام کاهــش صــادرات پســته ایران
حــدود  می شــود  پیش بینــی  جــاری  ســال 
۲۳۰ هــزار تــن پســته برداشــت شــود کــه قطعــا 
ــل  ــش قاب ــز افزای ــول نی ــن محص ــادرات ای ص

ــت. ــد داش ــی خواه توجه

صادرات پسته ۴۵ درصد افت کرد
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هشت بهشت
اولین کنگره بین المللی 

تغذیه ورزشی در اصفهان  
ــی  ــه ورزش ــی تغذی ــره بین الملل ــتین کنگ نخس
بــا همــکاری فدراســیون پزشــکی، ورزشــی، 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان و وزارت ورزش 
ــه مــدت دو روز در  ــاه ب ــر م ــان از ۲۶ مه  و جوان
برگــزار  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

. د می شــو
در ایــن کنگــره علمــی ۱۲ مهمــان خارجــی 
اســترالیا،  ایتالیــا،  انگلســتان،  کشــورهای  از 
ــد داشــت کــه  ــادا، قطــر و ... حضــور خواهن کان
ســخنرانی هایی در مــورد آخریــن یافته هــای 
ــدت دو  ــی در م ــه ورزش ــه تغذی ــی در زمین علم

روز برگــزاری کنگــره ارائــه خواهنــد داد.
بــه دبیرخانــه علمــی ایــن کنگــره تاکنــون 
ــه  ــت ک ــده اس ــال ش ــه ارس ــش از ۴۰۰ مقال بی
ــاالت  ــه مق ــره ب ــزاری کنگ ــان دو روز برگ در پای
ــزی  ــخنرانی جوای ــتر و س ــب پوس ــر در قال برت
اهــدا می شــود. همچنیــن در پایــان کنگــره 
پژوهشــگران  ورزشــی،  تغذیــه  بین المللــی 

ــد. ــد ش ــی خواهن ــز معرف ــر نی ــوان برت ج
آخریــن  ارائــه  هــدف  بــا  کنگــره  ایــن 
دســتاوردهای علمــی در زمینــه تغذیه ورزشــی و 
رژیم هــای غذایــی صحیــح در تمــام رشــته های 
ورزشــی و پیشــگیری از بیماری هــا و حفــظ 
ــای ورزشــی در  ســامت و اســتفاده از مکمل ه
گروه هــای مختلــف ســنی  اعــم از )ورزشــکاران، 
کــودکان و ســالمندان( آشــنایی دانشــجویان و 
پژوهشــگران بــا آخریــن یافته هــای علمــی 
ــی  ــره علم ــتین کنگ ــی است.نخس ــه ورزش تغذی
بین المللــی تغذیــه ورزشــی ســاعت ۸ صبــح 
ــی  ــا حضــور اســاتید برجســته داخل ــاه ب ۲۶ مهرم
در  پژوهشــگران  و  دانشــجویان  و  خارجــی   و 
افتتــاح  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

خواهدشــد.

157 میلیارد تومان جریمه 
برای متخلفان اصفهانی 

ــان  ــی اســتان اصفه ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
ــی  ــارد تومان ــش از ۱۵۷ میلی ــت بی از محکومی
متخلفــان اقتصــادی در ۶ مــاه اول ســال ۹۶ در 

ــر داد. ــان خب اســتان اصفه
ــط  ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــی اداره کل تعزی عموم
ــه ــیدگی ب ــی از رس ــا صالح ــان، غامرض  اصفه

۱۲ هــزار و ۹۹۷ فقــره پرونــده تخلــف تعزیراتــی 
اداره کل  توســط   ۹۶ ســال  اول  ماهــه   ۶ در 
تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان خبــر داد.

بــرای  صــادره  احــکام  ریالــی  میــزان  وی 
متخلفــان اقتصــادی را مبلــغ ۱۵۷ میلیــارد و 
اعــام  تومــان  و ۴۲۷ هــزار  میلیــون   3۹۹

کرد.
ــان  ــی اســتان اصفه ــرات حکومت ــرکل تعزی مدی
و هــزار   ۹ پرونــده  تعــداد  ایــن  از   افــزود: 

خدمــات،  و  کاال  بــه  مربــوط  فقــره   3۹۲
یک هــزار و ۸۱۲ فقــره مربــوط بــه تخلفــات 
ــوط  ــره مرب ــزار و ۷۹3 فق ــک ه ــتی و ی بهداش
ــوده اســت. ــه پرونده هــای قاچــاق کاال و ارز ب ب

طرح »نذر خون« در اصفهان 
تا اربعین حسینی ادامه می یابد

اصفهــان  اســتان  انتقال خــون  کل  مدیــر   
ــا عاشــورا بیــش از ۶۵۰ نفــر  گفــت: همزمــان ب
ــت دریافــت  ــز ثاب ــه مرک ــرای اهــدای خــون ب ب
ــه از  ــد ک ــه کردن ــهر مراجع ــون در خمینی ش خ
ــون  ــه اهدای خ ــق ب ــر موف ــداد ۵۲۰ نف ــن تع  ای

شدند.
ــینی  ــورای حس ــزود: در عاش ــی اف ــد زینل مجی
تنهــا مرکــز خون گیــری اســتان در خمینی شــهر 

فعــال بــود.
از  درصــد   ۹۷ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  
ــتند  ــان هس ــتان آقای ــون اس ــدگان خ اهداکنن
ابــراز امیــدواری کــرد بانــوان در ایــن امــر خیــر 

مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند . 
بــا  خواســت  اهدای خــون  داوطلبــان  از  وی 
شــرکت درطــرح نذرخــون کــه تــا اربعیــن 

درحــال اجراســت شــرکت کننــد .

 رفع تصرف بخشی از بستر
 رودخانه زاینده رود

بیــش از دو هــزار متــر مربــع از بســتر رودخانــه 
زاینــده رود در بــاغ بهــادران رفــع تصــرف شــد.

ــر مهندســی شــرکت آب منطقــه ای  ــر دفت  مدی
اســتان اصفهــان گفــت: بــا حکــم قضایــی 
۵ســکو ویایــی ، آالچیــق و کلبــه کــه بــه طــور 
غیرقانونــی در بیــش از دو هــزار متــر مربــع 
ــود  ــده ب ــا ش ــده رود بن ــه زاین ــم رودخان از حری

ــد . ــرف ش ــع تص ــب و رف تخری
 احمدرضــا صادقــی افــزود: ایــن اراضــی در

بــدون  باغ بهــادران  اردال  و  علیشــاه  چــم 
بــود. بنــا شــده  قانونــی  مجوزهــای 

وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن اقــدام بــه 
ــی  ــی مل ــع آب و اراض ــت از مناب ــور حفاظ منظ
انجــام شــد گفــت: بــر اســاس اصــل ۴۵ قانــون 
ــه آب،  ــع عادالن ــون توزی اساســی و مــاده ۲ قان
جــاری  آب هــای  و  مســیل ها  رودخانه هــا، 
اختیــار  در  و  بــوده  عمومــی  ثــروت  آن هــا 

ــت. ــامی اس ــت اس حکوم

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ســابقه   کــه  اصفهــان  پلی اکریــل  شــرکت 
زیــادی در تولیــد محصــوالت مرتبــط بــا صنعــت 
نســاجی و فــرش دارد بــا حــدود ۴۰ ســال 
ســابقه و بیــش از یک هــزار و ۵۰۰ کارگــر، در 
ســال های گذشــته دچــار بحــران مالی شــد و از 
فعالیــت و تولیــد بازمانــد ایــن مســئله در حالی 
اســت کــه بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه 
ــتان  ــئوالن اس ــری و مس ــع کارگ ــط مجام توس
ــران  ــوق کارگ ــع حق ــری از تضیی ــرای  جلوگی ب
ایــن کارخانــه، بــه مــدت ۶ مــاه کارگــران 
 بیــکار تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری قــرار 

گرفتند.
بــا توجــه بــه قول هــای مســاعدی کــه مدیــران 
ــن اســتاندار  وزارت صنعــت و معــدن و هم چنی
ــه  ــن کارخان ــرای  حــل معضــات ای ــان ب اصفه
در ســال جــاری در رســانه ها مطــرح کردنــد بــر 
ــا تحقــق ایــن قــول و قرارهــا را از  آن شــدیم ت
ــن مســئوالن  ــه و همچنی ــران کارخان ــان مدی زب

جویــا شــویم.

 وعده هایی که هنوز محقق نشده 
است

ــی  ــه پل ــامی کار کارخان ــورای اس ــر ش دبی
ــن مســئله اشــاره  ــه ای ــان ، ب ــل اصفه اکری
پلی اکریــل  کارخانــه  نفــس  کــه  دارد 
ــر  ــت اســت و اگ ــت دول ــه حمای وابســته ب
۲۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن مجموعــه 
ایــن کارخانــه  در  تولیــد  نشــود  تزریــق 

می شــود. مختــل 
علــی خرمــی، دربــاره آخریــن وضعیــت 
بازگشــت بــه کار کارگــران شــرکت پلی اکریــل 
ــه  ــی ک ــاس تصمیمات ــت: براس ــار داش اظه
ــر  ــود ۱۲۰۰ نف ــده ب ــه ش ــن گرفت ــش از ای پی
ــکاری  ــه بیمــه بی ــن شــرکت ب از کارگــران ای
معرفــی شــده بودنــد کــه قــرار بــر ایــن بــود 
ــت  ــان پرداخ ــان زم ــر و پای ــدای مه ــا ابت ت
بیمــه بیــکاری بازگشــت بــه کار شــده و تولید 

شــروع شــود.
ــاق قول هــا  ــن اتف ــزود: متأســفانه ای وی اف
ــی از  ــمت کوچک ــا  قس ــد و تنه ــام نش انج
کارخانــه شــامل خــط تولیــد پلی اســتر 

آینــده  مــاه  یــک  تــا  شــد،  راه انــدازی 
یعنــی ۲۵ شــهریور تــا اول مهــر حــدود 
ــده  ــه کار ش ــت ب ــنل بازگش ــی از پرس نیم
و نیمــی دیگــر تــا دو مــاه آینــده بیمــه 
ــش  ــر بخ ــد و اگ ــت می کنن ــکاری دریاف بی
راه انــدازی  تولیــد  خــط  بــه  اکریلیــک 
ــه کار  ــت ب ــز بازگش ــران نی ــن کارگ ــود ای  ش

می شوند.
کارخانــه  کار  اســامی  شــورای  دبیــر 
این کــه  بیــان  بــا  اصفهــان  پلی اکریــل 
 عاوه بــر ایــن قــرار بــود مبلغــی حــدود 
۲۰ میلیــارد تومــان بــه کارخانــه تزریــق 
شــود، گفــت: بــه جــز خــط تولیــد پلی اســتر 
ــا  ــم ب ــی ه ــده نخ ریس ــدازی ش ــه راه ان ک
ــواد  ــه م ــی ک ــس داخل ــین و چیپ دو ماش
ــت  ــر فعالی ــال حاض ــت در ح ــه آن اس  اولی

می کند.
تومانــی  میلیــارد   ۲۰ تصریــح کــرد:  وی 
ــه  ــواد اولی ــد م ــرای خری ــود ب ــرار ب ــه ق ک
اختصــاص داده شــود تاکنــون پرداخــت 
نشــده اســت و اگــر رقــم بــه شــرکت  
ــل  ــه مخت ــد در کارخان ــود تولی ــق نش تزری

. د می شــو
کارخانــه  نفــس  داد:  ادامــه  خرمــی 
پلی اکریــل وابســته بــه حمایــت دولــت 
ــا  ــد ت ــک کنن ــد کم ــئوالن بای ــت و مس اس
مابقــی خطــوط تولیــد نیــز راه انــدازی شــود.

 تمدید بیمه کارگران بیکار تا 
آذرماه

همــه ایــن مســائل در حالــی اســت 
 کــه مدیراجرایــی کارخانــه پلی اکریــل

اول مهرمــاه امســال اعــام کــرد کــه 
 طبــق برنامــه زمان بنــدی صــورت گرفتــه 
نــخ  تولیــد  خطــوط  از  ماشــین   ۲
ــه دی  ــواد اولی ــن م ــا تأمی ــتر ب پلی اس
ام تــی)دی متیــل ترفتــاالت( راه انــدازی 
شــده اســت و ســایر خطــوط تولیــد 
ــر  ــز حداکث ــتر نی ــخ پلی اس ــاف و ن الی
راه انــدازی  امســال  مهــر  پایــان  تــا 

. د می شــو
محســن رجایــی بــا بیــان اینکــه کارگــران 
ــا  ــان ت ــرور زم ــه م ــتر ب ــش پلی اس بخ
پایــان مهــر بــرای بازگشــت بــه کارخانــه 
ســایر  افــزود:  می شــوند،  فراخــوان 
ــه  ــرای بازگشــت ب ــوز ب ــه هن ــران ک کارگ
کار فراخــوان نشــده اند، بیشــتر کارکنــان 

ــه هســتند. ــک کارخان بخــش اکریلی
ــای الزم  ــه اقدام ه ــر این ک ــد ب ــا تأکی وی ب
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد اکریلیــک 
ــال  ــت: در ح ــت، گف ــام اس ــال انج در ح
 گشــایش اعتبار اســنادی)LC( برای خرید

ــتیم و  ــک )AN( هس ــه اکریلی ــواد اولی م
ــور  ــارج وارد کش ــه از خ ــواد اولی ــزودی م ب

می  شــود. 

وی همچنیــن خاطــر نشــان کرد: براســاس 
موافقت هــای صــورت گرفته، امــکان تمدید 
 بیمــه بیــکاری کارگــران پلی اکریــل تــا 
ســه مــاه آینده)پایــان آذر( در صــورت 
راه انــدازی نشــدن خطــوط تولیــد کارخانــه، 

وجــود دارد.
 کمک مالی دولت به پلی 

اکریل با تنخواه
امــا رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن 
اســتان اصفهــان کــه نقــش کلیــدی در 
ــع و رجــوع مشــکات  ســاماندهی و رف
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  دارد  صنایــع 
پیــش از ایــن مقــرر بــود کمــک مالــی 
به صــورت  پلی اکریــل  بــه  دولــت 
تســهیات پرداخــت شــود، امــا به رغــم 
گذشــت حــدود پنــج مــاه ایــن مســئله 
ــتور  ــا دس ــت: ب ــید گف ــه نرس ــه نتیج ب
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
مقــرر شــد ایــن کمــک بــه شــکل 
ــرار  ــه ق ــن کارخان ــار ای ــواه در اختی  تنخ

گیرد.
اســرافیل احمدیــه، ابــراز امیــدواری 
کــرد: یــک مــاه پــس از راه انــدازی 
و  ›پلی اســتر«  تولیــد  بخش هــای 
اولیــه  مــواد  تولیــد  بخــش  »نــخ‹، 
نیــز  پلی اکریــل اصفهــان  اکریلیــک 

شــود. راه انــدازی 

کارشناسان می گویند: حل مشکل پلی اکریل فقط با تزریق پول امکان پذیر است

پلی اکریل ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبارمی خواهد تا کار کند

ــت:  ــان گف ــک شــهرداری اصفه ــل و ترافی ــاون حمــل و نق مع
بــا توجــه بــه معضــات ترافیکــی در اطــراف مراکــز آموزشــی، 
ــدازی  ــل از راه ان ــه قب ــت ک ــروری اس ــی ض ــی و فرهنگ درمان

ــود. ــه ش ــی گرفت ــتعام های ترافیک ــد اس ــز جدی مراک
ــی  ــدم جانمای ــروزه ع ــه ام ــان اینک ــا بی ــی، ب ــا صلوات علیرض
ــی  ــی، درمان ــاختمان های اداری، فرهنگ ــی از س ــب برخ مناس
ــان  ــهر اصفه ــی در ش ــات ترافیک ــاز معض ــی زمینه س و آموزش
ــه در  ــد توجــه داشــته باشــیم ک ــن رو بای ــزود: از ای شــده، اف
ــوده و  گذشــته معضــات ترافیکــی مــورد توجــه مســئوالن نب
ــاهد  ــا را ش ــی توجهی ه ــن ب ــی از ای ــیب های ناش ــروز آس ام

هســتیم.
ــل  ــس قب ــن پ ــود از ای ــنهاد می ش ــه پیش ــان اینک ــا بی وی ب
ــی، موسســات آموزشــی و مــدارس،  از جانمایــی مراکــز درمان

مجموعه هــای صنفــی و ...   اســتعام های الزم ترافیکــی را 
انجــام دهنــد، تصریــح کــرد: در زمینــه بیمارســتان ها و مراکــز  
ــا آمــوزش و پــرورش برگــزار کرده ایــم،  درمانــی جلســاتی را ب
ــای  ــودن زمین ه ــم دارا ب ــه علی رغ ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مناســب بــرای راه انــدازی پارکینگ هــا هنــوز اقــدام جــدی در 

ایــن زمینــه صــورت نپذیرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جانمایــی نامناســب مراکــز آموزشــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــش ش ــج و ش ــار، پن ــه، چه ــق س در مناط
نیــز معضــات ترافیکــی ایــن مناطــق را تشــدید کــرده اســت، 
ــدارس  ــرویس های م ــا و س ــه خانواده ه ــن زمین ــزود: در ای اف
ــن  ــد و از ای ــی ندارن ــوران ترافیک ــا مأم ــی را ب ــکاری خوب هم
رو زمینه ســاز ایجــاد ترافیــک در تقاطع هــای نزدیــک بــه 

ــوند. ــر می ش ــع دورت ــن تقاط ــی چندی ــدارس و حت م

رییــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان 
شهرســتان  پزشــکی  فوریت هــای  تکنســین های  گفــت: 
مبارکــه در ۶ ماهــه نخســت امســال بــه 3 هــزار و ۵۶۵ 
ــا  ــن مأموریت ه ــد از ای ــه ۲۸ درص ــدند ک ــزام ش ــت اع مأموری

ــود. ــی ب ــوادث رانندگ ــه ح ــوط ب مرب
علیرضــا قاســمی اظهــار کــرد: در ۶ ماهــه نخســت ســال جاری، 
تعــداد 3 هــزار و ۵۶۵ مأموریــت اورژانــس پیش بیمارســتانی 
تعــداد، ایــن  از  انجــام شــد کــه  مبارکــه   در شهرســتان 
یــک هــزار و ۶ مأموریــت تصادفــی و ۲ هــزار و ۵۵۹ مأموریــت 
غیرتصادفــی بــوده اســت.  از مجمــوع حــوادث رانندگــی در این 

مــدت، ۷۴۸ مــورد جــاده ای و ۲۵۸ مــورد شــهری بــود.
وی گفــت: در نیمــه نخســت امســال، بیماری هــای قلبــی 
ــورد  ــی ۱۹۹ م ــورد، تنفس ــا ۲۵۹ م ــوادث ب ــورد، ح ــا ۴۲۲ م ب

و ســقوط بــا ۱۷۱ مــورد بیش تریــن مــوارد مأموریت هــای 
ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــی را ب غیرتصادف

 وی ادامــه داد: در مجمــوع مأموریت هــای انجــام شــده 
دریافــت  از  پــس  نفــر   ۹۲۶ و  هــزار   ۲ مــدت،  ایــن   در 
خدمــات درمانــی فوریت هــای پزشــکی بــه بیمارســتان منتقــل 
ــه  ــه ب ــس ۱۱۵ مبارک ــین های اورژان ــط تکنس ــر توس و 3۹۹ نف

صــورت ســرپایی در محــل حادثــه درمــان شــدند.
قاســمی بــا اشــاره بــه آمــوزش ۲۸۰ نفــر ســاعت از نیروهــای 
ــا(، گفــت:   ــا )به ــی احی ــب طــرح بســیج همگان ســپاه در قال
ــژه در شهرســتان  ــه وی در ۶ ماهــه نخســت امســال، ۲۴ حادث
مبارکــه رخ داد کــه ۱۰ مــورد از آن هــا بــا ۵ فوتــی و ۴3 مصــدوم 
ــوده  ــدگی ب ــورد غرق ش ــی و ۲ م ــوادث رانندگ ــه ح ــوط ب مرب

اســت.  

ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــکل ها ات ــیون تش ــس کمیس ریی
اســتان  اقتصــادی  تشــکل های  همایــش  گفــت: 
ــی اصفهــان برگــزار  ــاق بازرگان ــان مــاه در ات اصفهــان  آب

می شــود.
ــن  ــه در ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــینا« ب ــن پورس   »محس
تشــکل های  مدیریــت  موفــق  مدل هــای  همایــش 
اقتصــادی و آسیب شناســی کار تشــکلی بــا حضــور 
کارشناســان و مدیــران تشــکل ها مــورد بحــث و بررســی 
ــر  ــن همایــش  تشــکل برت ــزود: در ای ــرد اف ــرار می گی ق
اســتان اصفهــان پــس از ارزیابــی عملکــرد تشــکل های 

اقتصــادی معرفــی می شــود.
بــرای  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  بسترســازی  از  وی 
ســازماندهی و  آموزشــی  زمینه هــای  در   تشــکل ها 

و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  و گفــت:  داد  خبــر 
ــتقبال از کار  ــد اس ــا می توان ــرای اعض ــازی  ب توانمند س
تشــکلی را در بیــن بخش هــای مختلــف افزایــش دهــد.    
محیــط  مســتمر  بهبــود  قانــون  اجرایی شــدن   وی 
توانمند ســازی  در  مؤثــر  عامــل  را  کار  و  کســب 
انتخــاب  و گفــت:  برشــمرد  اقتصــادی  تشــکل های 
ــکاری  ــا هم ــکل ها ب ــوی تش ــح از س ــتراتژی صحی اس
 کمیســیون تشــکل ها گامــی مؤثــر در هدفمندشــدن آنــان

 است.
پورســینا، ارائــه یــک  الگــو و مــدل از یــک تشــکل 
اقتصــادی موفــق را نقطــه عطــف کمیســیون برشــمرد و 
گفــت: تعمیــم ایــن مــدل موفــق می توانــد تشــکل ها را 

ــازد. ــر س ــد و مؤث ــه روز توانمن روز ب

ــزداری شهرســتان نائیــن  ــع طبیعــی و آبخی رئیــس اداره مناب
گفــت: طــرح بیابان زدایــی در ۲۵۰ هکتــار از زمین هــای تحــت 
تأثیــر فرســایش بــادی در کانون هــای بحــران دو منطقــه 

ــود. ــرا می ش ــتان اج ــن شهرس ــان ای ــارک و چوپان ان
را  طــرح  ایــن  اعتبــار  میــزان  انارکــی‹  لوکــی   ›کیــوان 
۱.۵ میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد و ادامــه داد: طــرح یــاد شــده 

ــه زودی آغــاز می شــود. ب
ــادی در  ــایش ب ــران فرس ــای بح ــب کانون ه ــزود: اغل وی اف
ســطح شهرســتان در منطقــه انــارک و چوپانــان واقــع شــده و 
در بســیاری از مــوارد منشــأ تشــکیل گــرد و غبــار و ریــز گردهــا 
 اســت کــه بــا اجــرای عملیــات بیابان زدایــی و تثبیــت و 
از  حــدودی  تــا  می تــوان  روان  ماســه های  کنترل حرکــت 
ــرد. ــری ک ــوا جلوگی ــی ه ــش آلودگ ــان و افزای ــروی بیاب پیش

بــه گفتــه وی، یکــی از راه هــای جلوگیــری از بیابان زایــی 
ــق  ــا مناط ــب ب ــاوم و متناس ــان مق ــان و گیاه ــت درخت کاش
ــکار  ــه راه ــت ک ــت اس ــان شوره زیس ــون گیاه ــک همچ خش
ــت  ــق کاش ــتان از طری ــن شهرس ــی در ای ــا بیابان زای ــه ب مقابل
نهــال گیــاه تــاغ در زمین هــای تحــت تأثیــر فرســایش بــادی 

دنبــال می شــود.
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه خشک ســالی های چنــد ســال 
ــش گیاهی  ــه پوش ــری را ب ــارات جبران ناپذی ــه خس ــر ک اخی
ــایر  ــتائیان و س ــداران، روس ــت و از دام ــرده اس ــع وارد ک مرات
از  حفاظــت  در  داریــم  تقاضــا  شهرســتان  مــردم  اقشــار 
ــایش  ــری از فرس ــور جلوگی ــه منظ ــود ب ــش گیاهی موج پوش
ــد گذشــته اهتمــام داشــته و خــود حافــظ  ــی مانن ــادی و آب ب

منابع طبیعــی باشــند. 

استعالم ترافیکی برای راه اندازی 
مراکز آموزشی و پزشکی ضروری است

حوادث رانندگی صدرنشین 
کمک های امدادی در مبارکه است

  طرح بیابان زدایی در ۲5۰ هکتار
 از زمین های نایین  

رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد: 

برگزاری همایش تشکل های اقتصادی در آبان ماه

در جلسه هیئت مدیره 
سازمان قطارشهری اصفهان مطرح شد؛

قطار شهری، اولویت شورای شهر اصفهان
 قطارشهری 

 مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان ، در جلســه هیئــت مدیــره ســازمان 
ســازمان  اصلــی  تــاش  این کــه  بــه  اشــاره  بــا   ، قطارشــهری 
ــب ترین  ــرو در مناس ــتگاه های مت ــل ایس ــان تکمی ــهری اصفه قطارش
کارگروه هــای  از  اســتفاده  و  اســت  مناســب  زمــان  و  کیفیــت 
تخصصــی بدیــن منظــور صــورت می گیــرد افــزود: در پــروژه  متــروی 
ــتفاده  ــور اس ــان و کش ــتان اصفه ــرح اس ــکاران مط ــان از پیمان  اصفه

می شود.
ــان  ــاب اصفه ــار شــهری انق ــزود: ایســتگاه قط ــواد شــعرباف،  اف ج
ــی رود  ــمار م ــه ش ــهر ب ــروی ش ــتگاه های مت ــن ایس ــی از مهم تری یک
ــزی  ــا دارد و برنامه ری ــع زیربن ــر مرب ــزار مت ــدود ۱۸ ه ــًا ح ــه جمع  ک
ــر  ــزار نف ــت ۸ ه ــاعت ظرفی ــر س ــه در ه ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ب

ــد. ــته باش ــافر را داش مس
ــود  ــه خ ــی را ب ــای خاص ــتگاه ویژگی ه ــن ایس ــرد: ای ــح ک وی تصری

ــازک کاری،  ــان ن ــا پای ــه ب ــت ک ــده اس ــاش ش ــاص داده و ت اختص
ــرد. ــرار گی ــهروندان ق ــار ش ــده در اختی ــای آین ــرف ماه ه ظ

وی بــا اشــاره بــه هزینــه ۲۰۰ میلیــارد تومانــی ســاخت هــر ایســتگاه 
متــرو اشــاره کــرد و افــزود: بایــد تــاش کنیــم کــه بــر اســاس منابــع 
ــار  ــت را در اختی ــن کیفی ــه از آن، بهتری ــتفاده بهین ــا اس ــود و ب موج

مــردم شــهر اصفهــان قــرار دهیــم.
 پیگیری مستمر برای تأمین هزینه های مالی مترو

ــه  ــن جلس ــز در ای ــان نی ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش نایب رئی
ــاخت  ــان و س ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی ــل خ ــت تکمی ــه اهمی ب
ــرای  ــاخت های الزم ب ــه داد: زیرس ــرد و ادام ــاره ک ــر اش ــوط دیگ  خط
حمــل و نقــل مــردم بایــد بــه صــورت مناســب و بــه ســرعت تکمیــل 
شــود و بــدون شــک تــاش می کنیــم کــه بیشــترین مباحــث شــورای 

پنجــم شــهر اصفهــان بــه موضــوع قطــار شــهری اختصــاص یابــد.
ــد  ــروژه بای ــی پ ــن مال ــه تأمی ــان این ک ــا بی ــی، ب علیرضــا نصراصفهان
بــه صــورت مســتمر از ســوی شــورا پیگیــری شــود، ادامــه داد: بــدون 
شــک شــورای پنجــم نیــز در ایــن زمینــه تــاش الزم را صــورت خواهــد 
داد تــا تکمیــل خطــوط بعــدی نیــز بــا جدیــت از ســوی ایــن ســازمان 

انجــام شــود.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
ــه  ــی واردات بی روی ــر از طرف ــال حاض در ح
ــی  ــی و از طرف ــادی قانون ــوجات از مب منس
منســوجاتی کــه از طریــق قاچــاق وارد کشــور 
می شــود، صنعــت نســاجی مــا را فلــج 

ــت. ــرده اس ک
حجت االســام ســیدناصر موســوی الرگانــی، 
پیرامــون واردات بی رویــه منســوجات بــه 
ــاجی  ــت نس ــه صنع ــر ب ــت: اگ ــور گف کش

توجــه شــود هــم می توانــد رونــق اقتصــادی 
خوبــی ایجــاد کنــد و هــم بیــن همــه صنایــع 
امــا  ایجــاد کنــد  را  اشــتغال  بیشــترین 
متأســفانه ایــن صنعــت مــورد کم مهــری 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
وی بــا بیــان این کــه دولــت فشــارها را 
ــت،  ــرده اس ــه  ک ــاجی اضاف ــت نس ــر صنع ب
مالیــات  طرفــی  از  یعنــی  داد:  ادامــه 
ــران  ــد صنعت گ ــه بای ــزوده ای را ک برارزش اف

ــش داده و از  ــد افزای نســاجی پرداخــت کنن
ــد را به واســطه  طرفــی هــم هزینه هــای تولی
اینکــه بیشــتر اوقــات از ماشــین آالت قدیمی 
اســتفاده و انــرژی زیــادی مصــرف می کننــد 

ــت. ــش داده اس افزای
موســوی الرگانــی بیــان کــرد: از ایــن رو 
کشــور  در  انــرژی  حامل هــای  قیمــت 
افزایــش قابل توجهــی داشــته اســت کــه 
برایــن  اســاس قــرار بــوده دولت طبــق قانون 

تولیدکننــدگان  بــه  یارانه هــا  هدفمنــدی 
یعنــی پرداخــت کنــد،  را  تولیــد   یارانــه 
3۰ درصــد درآمــدی کــه از افزایــش قیمــت 
می آیــد  دســت  بــه  انــرژی  حامل هــای 
طبــق ایــن مصوبــه در اختیــار صنعت گــران و 
تولیدکننــدگان قــرار بگیــرد کــه متأســفانه نــه 
دولــت قبلــی نــه دولــت فعلــی حــق ســهم 

ــد. ــد و صنعــت را ادا نکردن تولی
وی بــا بیــان این کــه هزینــه تولیــد افزایــش 
ــت: در  ــت، گف ــرده اس ــدا ک ــی پی قابل توجه
ــه را  ــرف پنب ــد از مص ــتا 3۰ درص ــن راس ای
تولیــد می کنیــم ولــی ۷۰ درصــد آن وارداتــی 
اســت، از ایــن رو منســوجات را به وفــور وارد 

ــق واردات و  ــه تواف ــا ترکی ــی ب ــم حت می کنی
صــادرات باتعرفــه ترجیحــی منعقــد کردیــم 
و ترکیــه در حــال وارد کــردن منســوجات 
ــت، از  ــور ماس ــه کش ــی ب ــه ترجیح ــا تعرف ب
طرفــی بــرای واردات پنبــه تعرفــه ســنگینی 

گذاشــتیم.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

نام گذاری مجتمع آب رسانی غرب 
اصفهان به نام شهید حججی

بــه پیشــنهاد کمیته امــور ایثارگــران و تصویــب هیئت 
ــرب  ــانی غ ــع آب رس ــرکت، مجتم ــن ش ــره ای مدی
ــتان  ــتای شهرس ــه ۴۱ روس ــه ب ــان ک ــتان اصفه اس
تیــران و کــرون آب رســانی می کنــد  بــه نــام  شــهید 
ــع حــرم محســن حججــی« نام گــذاری شــد. مداف

ــار  ــركت آبف ــل ش ــی مديرعام ــين قرائت محمدحس
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه شــهادت شــهید 
ــهید  ــت: ش ــی« گف ــن حجج ــرم، »محس ــع ح مداف
حججــی، نمــادی از مقاومــت در عصــر ماســت کــه 
 دیــن خــودش را بــه انقــاب، اســام و رهبــری 

ادا کرد.

آغازتعمیر حمام قدیمی افوس  
ــر  ــازی و تعمی ــد بازس ــت: رون ــوس گف ــهردار اف ش
ــوس   ــهرداری اف ــط ش ــوس توس ــی اف ــام قدیم حم

ــت . ــده اس ــاز ش آغ
 روح هللا بابایــی، بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ و احیــای 
آثــار باســتانی از رویکردهــای شــهرداری افــوس 
ــز در  ــام نی ــن حم ــازی ای ــر و بازس ــه تعمی ــت ک اس
ــزود: بازســازی  ــن راســتا انجــام مــی شــود اف همی
ــارد و  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ای
ــه  ــم ب ــال آغــاز شــده و امیداوری ــون ری پانصــد میلی
زودی مرمــت ایــن اثــر فاخــر باســتانی پایــان یابــد. 
ــه قدمــت بســیار زیــاد ایــن حمــام  ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: طبــق گفتــه کارشناســان قدمــت ایــن حمــام 
بــه پایــان دوره صفویــه بــاز می گــردد و معمــاری آن 

نیــز مخصــوص ایــن دوران اســت.

 کشف اسکلت انسان 
در بوئین میاندشت 

یــک اســکلت انســان در حیــن حفــاری شــبکه 
ــروف  ــدوده ای مع ــتان در مح ــن شهرس ــاب ای فاض
بــه محلــه بــاالی ایــن شــهر بوئین میاندشــت کشــف 
ــن  ــت ای ــه قدم ــی های اولی ــاس بررس ــد. براس ش
ــن زده  ــه بیــش از ۱۰۰ ســال پیــش تخمی اســکلت ب

ــت. ــده اس ش
ــه طــور کامــل ســالم و  ــن اســکلت ب دندان هــای ای
ــی  ــه اهال ــه گفت ــه اســت. ب ــه قبل ــدن رو ب ــت ب جه
ــکلت در   ــن اس ــف ای ــکان کش ــت م ــن میاندش بوئی

ــوده اســت. ــی ب ــک قبرســتان قدیم گذشــته ی

همایش ملی »پرستاری در 
بیماری های مزمن« در دهاقان  

دومیــن همایــش ملــی »پرســتاری در بیماری هــای 
مزمــن« اســفند ســال جــاری در دانشــگاه آزاد 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــد دهاق ــامی واح اس

بیماری هــای مزمــن در کشــورهای در حــال توســعه 
ــه و نظام ســامت  ــه جامع ــای ســنگینی را ب هزینه ه
تحمیــل می کننــد و نیــاز بــه مراقبت هــای پرســتاری 

دارنــد.
ایــن همایــش ملی در هشــت محــور؛ کیفیــت زندگی 
بیماری هــای  و  تغذیــه  مزمــن،  بیماری هــای  و 
ــودکان  ــن، ک ــای مزم ــالمندان و بیماری ه ــن، س مزم
و  پیشــگیری  راه هــای  مزمــن،  بیماری هــای  و 
ــن  ــای مزم ــن، بیماری  ه ــای مزم ــرل بیماری ه کنت
مزمــن  بیماری هــای  پرســتاری،  مراقبت هــای  و 
عاقه منــدان  می شــود.  برگــزار  وســامت روان 
ــا  ــن  ۹۶ مقاله ه ــم بهم ــت و پنج ــا بیس ــد ت می توانن
ــش ارســال  ــن همای ــه ای ــه دبیرخان ــار خــود را ب و آث

ــد. کنن

ثبت وقف جدید در کاشان  
سرپرســت اداره اوقــاف کاشــان گفــت: همزمــان 
ــام  ــرت عاشــورایی و در ای ــا اجــرای ســوگواره بصی ب
ــا  ــدی ب ــف جدی ــین)ع( وق ــام حس ــوگواری ام س
در الحســین)ع(  اباعبــدهللا  روضه خوانــی   نیــت 

ــترک  ــقان اس ــتای جوش ــرم در روس ــاه مح ــام م ای
ــت رســید. ــه ثب کاشــان ب

  مهــدی حافظیــان افــزود:  ایــن واقــف نیک اندیــش 
ــن  ــع زمی ــر مرب ــا ۵۰۰ مت ــر ب ــن براب ــه زمی دو قطع
کشــاورزی بــه ارزش حــدود ۱۰۰ میلیــون ریــال را در 
ــتان  ــع شهرس ــترک از تواب ــقان اس ــتای جوش روس

کاشــان وقــف کــرد.
وی ادامــه داد: متولــی ایــن موقوفــه در اختیــار واقف 
نیک اندیــش آن اســت و پــس از فــوت وی نیــز 
متولــی ایــن موقوفــه در اختیــار بــا تقواتریــن فرزنــد 
واقــف اســت و اجــرای نیــت نیــز بایــد توســط 
متولــی ایــن موقوفــه انجــام شــود و ایــن امــر نیــز 
ــد. ــدا مــی کن ــه پی ــه صــورت نســل در نســل ادام ب

پرونده سارق منازل خمينی شهر 
بسته شد 

ــده انتظامــی شهرســتان خمينی شــهر از دســتگيری  فرمان
يــك ســارق حرفــه ای منــزل و كشــف ۴۵۰ ميليــون ریــال 

امــوال ســرقتی خبــر داد. 
ــوع  ــی وق ــت: در پ ــژاد« گف ــری ن ــی جعف ــرهنگ »عل س
ــهر ،  ــتان خميني ش ــزل در شهرس ــرقت من ــورد س ــد م چن
مأمــوران پليــس آگاهــی، تحقيقــات خــود را در ايــن زمينه 
ــايی و  ــه شناس ــن زمين ــه ای را در اي ــارق حرف ــاز و س آغ
ــد .  ــی دســتگير كردن ــام قضائ ــا مق ــس از هماهنگــی ب پ
فــرد دســتگير شــده در بازجويی هــای پليــس بــه ســرقت 
ــراف  ــازل شــهروندان اعت ــال امــوال از من ــون ری  ۴۵۰ ميلي

كرد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس : 

واردات بی رویه منسوجات صنعت نساجی را فلج کرده است

امروز سه شنبه 11 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 541 روزنامه



5 امروز سه شنبه 11 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 541 روزنامه

کوتاه اخبار 
اختصاص ۷میلیارد تومان وام 
اشتغال به مددجویان جیرفت 

ــت: امســال  ــت گف ــداد شهرســتان جیرف ــه ام ــر کمیت مدی
ــه منظــور توانمندســازی خانوارهــای  ۴۰۰ طــرح اشــتغال ب
ــود.  ــرا می ش ــت اج ــداد جیرف ــه ام ــت کمیت ــت حمای تح

شهرســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــر  امیــری،  اســماعیل 
ــتغال  ــهیالت اش ــت تس ــه پرداخ ــان اینک ــا بی ــت ب جیرف
بــرای  را  زمینــه  خوداشــتغالی  طرح هــای  اجــرای  و 
ــت:  ــد، گف ــم می کن ــان فراه ــادی مددجوی ــتقالل اقتص  اس
7 میلیــارد تومــان تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال 
مددجویــان  بــه  بانکــی  منابــع  محــل  از   امســال 
ــه امــداد شهرســتان جیرفــت اختصــاص داده شــده  کمیت

اســت.
ــتان  ــتغال زا در شهرس ــرح اش ــه ۲۳۰ ط ــان اینک ــا بی وی ب
جیرفــت در شــش ماهــه امســال بــرای دریافــت تســهیالت 
ــرح  ــزود: ۴۰۰ ط ــده اند، اف ــی ش ــک معرف ــه بان ــتغال ب اش
ــت  ــای تح ــازی خانواره ــور توانمندس ــه منظ ــتغال زا ب اش
ــود. ــرا می ش ــت اج ــتان جیرف ــال در شهرس ــت امس حمای

 تدوین سیاست های تشویقی 
برای افزایش کیفیت نان در یزد 

معــاون برنامه ریــزی، اداری و مالــی فرمانــدار یــزد بــا بیــان 
اینکــه دولــت اعتبــار قابــل توجهــی را جهــت خریــد و یارانــه 
گنــدم و آرد اختصــاص می دهــد گفــت: سیاســت های 
ــن  ــزد تدوی ــان در ی ــت ن ــش کیفی ــرای افزای ــویقی ب تش

شــود. 
مهــدی حــاج حیــدری در حاشــیه بازدیــد از تعــدادی 
ــه  ــردم جامع ــه م ــه هم ــان این ک ــا بی ــزد ب ــای ی نانوایی ه
از نــان اســتفاده می کننــد اظهــار داشــت: پخــت نــان 
باکیفیــت از مهم تریــن حقــوق شــهروندان اســت کــه همــه 
بایــد در راســتای احتــرام بــه ایــن حــق تمــام تــالش خــود 
را بــه کار بندیــم. معــاون فرمانــدار یــزد بــا انتقــاد از برخــی 
تخلفاتــی کــه در حــوزه آرد و نــان صــورت می گیــرد تصریــح 
کــرد: الزم اســت مباحــث مربــوط بــه ارتقــای کیفیــت و نیــز 
ــی  ــه وزن قانون ــر از جمل ــورد نظ ــتانداردهای م ــت اس رعای
ــیرین و  ــتفاده از جوش ش ــدم اس ــه، ع ــر، چان ــان، خمی ن
ســایر افزودنی هــای غیرمجــاز، رعایــت موازیــن بهداشــتی، 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــرخ را مدنظ ــاعت کاری و ن س

 آغاز کوچ پاییزه عشایر
 شهرستان بافت 

معــاون اداره امــور عشــایر شهرســتان بافــت گفــت : 
 بافــت اولیــن شهرســتان عشایرنشــین اســتان اســت کــه 
پنــج هــزار خانــوار عشــایر با یــک میلیــون رأس دام ســبک 
دارد. محمــد شمســی معــاون اداره امــور عشــایر شهرســتان 
بافــت گفــت : ایــن عشــایر از مناطــق سردســیر دشــتاب، 
گوغــر، گوشــک، کیســکان، رودخانــه ســرخ و بیــد کردوئیــه 
ــزگان  ــان و هرم ــوب کرم ــیر جن ــق گرمس ــمت مناط ــه س ب

کــوچ کردنــد.
شهرســتان  اولیــن  بافــت  افــزود:  شمســی  محمــد 
ــوار  ــه پنج هــزار خان ــان اســت ک عشایرنشــین اســتان کرم

عشــایر بــا یــک میلیــون رأس دام ســبک دارد.
وی گفــت: همــه عشــایر بافــت مجــوز چــرای دام و اســکان 

در مناطــق اســتان هرمــزگان را دارنــد.

عزداران حسینی در چهارمحال و 
بختیاری 302 واحد خون اهدا کردند

مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــورا  ــوعا و عاش ــون در تاس ــد خ ــینی ۳۰۲ واح ــزاداران حس ع

ــد. ــدا کردن اه
محمــد ملــک محمــدی افــزود: ایــن مقــدار خــون در 
ــن از  ــط ۳8۲ ت ــن توس ــن و ب ــهرکرد، بروج ــز ش ــه مرک س
ــش  ــن از افزای ــت. وی همچنی ــده اس ــدا ش ــهروندان اه ش
چشــم گیر فعالیــت مراکــز انتقــال خــون ایــن اســتان 
در دهــه محــرم امســال خبــر داد و گفــت: طــی ایــن 
مــدت از یک هــزار و 16 اهــدا کننــده 77۳ واحــد خــون 
جمــع آوری شــد. ملــک محمــدی هم چنیــن از اهــدای 
ــاه  ــش م ــی ش ــتان ط ــون در اس ــد خ ــزار واح ــش از 11ه بی
ــدت  ــن م ــت: در ای ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــت س نخس
ــای  ــه پایگاه ه ــون ب ــدای خ ــرای اه ــر ب ــزار و 57۰ نف  16ه
و  فارســان  شــهرکرد،  شهرســتان های  در  خــون  انتقــال 

بروجــن مراجعــه کردنــد.

مسئوالن، رونق تولید و اشتغال را 
مورد توجه ویژه قرار دهند

ویــژه  توجــه  خواســتار  فرمانــداری کرمــان  سرپرســت 
ــتان  ــتغال  زایی در شهرس ــد و اش ــث تولی ــه بح ــئوالن ب مس

ــد.  ــان ش کرم
مقاومتــی  اقتصــاد  کارگــروه  جلســه  در  بابایــی  علــی 
شهرســتان کرمــان خواســتار توجــه ویــژه مســئوالن بــه بحــث 
تولیــد و اشــتغال شــد و گفــت: رونــق تولیــد در کاهــش آمــار 
بیــکاری تاثیرگــذار اســت. وی بــر لــزوم ارائــه گزارشــات دقیق 
ــح  ــد و تصری ــئوالن تاکی ــط مس ــت توس ــر واقعی ــی ب و مبتن
کــرد: ظرفیت هــای گردشــگری بی نظیــری در شهرســتان 
ــت  ــن ظرفی ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــان وج کرم
صنعــت گردشــگری در منطقــه رونــق بیشــتری بگیــرد. بابایی 
ــگری  ــوزه گردش ــرمایه گذاری در ح ــزوم س ــر ل ــد ب ــا تاکی ب
افــزود: شناســایی ظرفیت هــا و ســرمایه گذاری در ایــن 

ــود. ــدار ش ــتغال پای ــه اش ــر ب ــد منج ــتا می توان راس

 کوچ زنبورداران چهارمحالی 
به مناطق گرمسیری آغاز شد

بختیــاری  و  چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد   رئیــس 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه کــوچ زنبــورداران 
چهارمحالــی بــه مناطــق گرمســیری آغــاز شــد، اظهار داشــت: 
زنبــورداران چهارمحــال و بختیــاری در حــال انتقــال کندوهــای 

زنبــور خــود بــه مناطــق گرمســیری کشــور هســتند.
ــال و  ــتان چهارمح ــی از اس ــزار کلن ــرد: 17۰ ه ــوان ک وی عن

ــود. ــال داده می ش ــیر انتق ــق گرمس ــه مناط ــاری ب بختی
ــد  ــی از تولی ــاری یک ــال و بختی ــت: چهارمح ــار داش وی اظه

ــت. ــور اس ــل در کش ــر عس ــدگان برت کنن

امیرولــی عضــد زاده رئیــس اداره بهزیســتی اردکان 
ــن شهرســتان را در  ــاالی 6۰ ســال ای ــراد ب تعــداد اف
ســال 1۳95هفــت هــزار و 5۰۰ نفــر ذکــر کــرد و گفت: 
ایــن تعــداد شــامل 9 و ســه دهــم درصــد جمعیــت 

شهرســتان اســت .
ــت از  ــاالی درمــان و مراقب عضــد زاده هزینه هــای ب
ــا  ــودن رفتاره ــی ب ــر غیرعلم ــی ب ســالمندان را دلیل
بــر  افــراد در طــول زندگــی  و ســبک زندگــی 
ــالم  ــبک زندگی س ــج س ــزوم تروی ــر ل ــمرد و ب ش
ــن  ــدت در ای ــی م ــتمر و طوالن ــزی مس و برنامه ری

ــرد. ــد ک ــوزه تاکی ح
دبیــر شــورای ســاماندهی امور ســالمندان شهرســتان 
از مســئوالن دســتگاه ها خواســت تــا نســبت بــه 
مناسب ســازی محیــط ویــژه ایــن گــروه ســنی بیــش 

از پیــش در جامعــه اهتمــام بــه خــرج دهنــد.
عضــد زاده بــا اشــاره بــه شــعار روز جهانــی ســالمندان 
ــده ،  ــوی آین ــه س ــت ب ــالدی حرک ــال ۲۰17 می در س
ــارکت  ــا و مش ــتعدادها، همکاری ه ــری از اس بهره گی
ــگان را  ــاد فرزان ــکیل بنی ــه تش ــالمندان در جامع س
عامــل مهمــی بــرای مشــارکت فعــال ســالمندان در 
تصمیــم گیری هــا و بهــره گیــری از تجربــه ارزشــمند 
ــوزه  ــژه در ح ــه به وی ــکالت جامع ــل مش ــان در ح آن

ســالمندان دانســت.

ادامــه  در  اردکان  ســالمندان  امــور   کارشــناس 
بــر لــزوم اجرایی شــدن مصوبــه قبلــی شــورا 
ــالمند،  ــتدار س ــتان دوس ــاد بیمارس ــه ایج از جمل
و  درمانــی  بهداشــتی  اماکــن  مناسب ســازی 
ــی  ــهیل دسترس ــت تس ــی جه ــی و ورزش فرهنگ
و  معلــوالن  بویــژه  و  جامعــه  افــراد  عمــوم 

ســالمندان تأکیــد کــرد.

ایــن مســئول همچنیــن آمادگــی اداره بهزیســتی 
را در زمینــه برگــزاری مســتمر دوره هــای آموزشــی 
ــت  ــبکه بهداش ــکاری ش ــا هم ــالمندان ب ــژه س وی

اعــالم کــرد.

ایــن کارشــناس در ادامــه بــه هفتــه تکریــم 
اشــاره  مهرمــاه،   16 لغایــت   1۰ ســالمندان، 
شــاخص های  اســاس  بــر  افــزود:  و   کــرد 
ســازمان جهانــی بهداشــت، ایــران هــم اینــک وارد 

مرحلــه  نخســت ســالمندی شــده اســت.
داد کــه  توضیــح  ارتبــاط  ایــن  در  زاده   عضــد 
7 تــا 1۴ درصــد جمعیــت کشــور ســالمند هســتند 
ــا ۳۰ ســال آینــده وارد  و پیش بینــی مــی  شــود ت
مرحلــه ســوم، فــوق ســالمندی، یعنــی جمعیــت 

بیــش از ۲1 درصــد ســالمند خواهــد شــد.
 : کــرد  اظهــار  اردکان  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
ــه  ــت و ب ــی اس ــد وجه ــده ای چن ــالمندی پدی س
ناچــار بــرای مدیریــت درســت و دانش محــور 
و  همه جانبه نگــر  برنامــه ای  بایســتی  نیــز  آن 

باشــیم. چندوجهــی داشــته 
وی ادامــه داد: بــرای ایــن مهــم، بایــد تمــام 
نیازهــای حــال و آینــده ســالمندان، خانــواده 
پیرامــون  و  اجتمــاع ســالخورده  و  ســالمندان 
ســالمند را در نظــر داشــت و بــرای آن برنامه ریــزی 

ــرد . ک
را  ســالمندان  اساســی  نیازهــای  جملــه  از  وی 
بهداشــت  کافــی،  درآمــد  مناســب،  اشــتغال 
تکمیلــی،  و  پایــه  هــای  بیمــه  درمــان،   و 

خانــه مناســب، وســایل آمــد و شــد مناســب، 
ســالمندان،  ازدواج  فراغــت،  اوقــات  بهینه ســازی 
احتــرام و حفــظ جایــگاه ســالمندان در نظــام خانواده 
ــال در  ــی و حضــور فع ــاع، مشــارکت اجتماع و اجتم
عرصه هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی و... 

ــت. دانس
ایــن اولویت هــا و  وی افــزود : در میــان همــه 
ــی  ــزی چگونگ ــالمندی برنامه ری ــای دوران س نیازه
و  وظایــف  از جملــه  آن  بــا  مواجهــه  و  برخــورد 

دولت هاســت. اجتماعــی  مســئولیت های 
داشــتن  بــرای  برنامه ریــزی  کــرد:  اظهــار  وی 
ســالمندی فعــال، پویــا و ســالم از اهمیتــی چندانــی 
ــه  ــت ک ــویه اس ــی دوس ــل ارتباط ــوردار و حاص برخ
جــز دولــت، ســالمندان نیــز در راســتای دسترســی و 

ــد. ــی دارن ــش مهم ــه آن نق ــتیابی ب دس
عضــدزاده هــدف ســالمندی پویــا را ، افزایــش طــول 
عمــر تــوأم بــا ســالمتی و ارتقــای کیفیــت آن بــرای 
تمــام مــردم از جملــه افــراد ضعیــف، ناتــوان و آنهایی 

کــه نیازمنــد مراقبــت مســتمر هســتند بیــان کــرد.

ــی  ــه معن ــال ب ــالمندی فع ــه وی س ــه گفت ب
تــداوم مشــارکت در امــور اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگــی، معنــوی و روابــط شــهروندی اســت، 
ــارکت در  ــا مش ــمی ی ــی جس ــط توانای ــه فق ن

ــروی کار. نی
ــد  ــزود : بای ــتی اردکان اف ــس اداره بهزیس رئی
باز نشســته  کار  از  افــرادی کــه  کــرد،  بــاور 
تجــارب  داشــتن  ســبب  بــه  می شــوند، 
ارزشــمند، همچنــان می تواننــد در جامعــه 
در  و  باشــند  داشــته  و کارا  فعــال  نقشــی 
کار  کمــک  امور اجرایــی،  و  برنامه ریــزی 
ســال ها،  و  هم ســن  خــود،  خانواده هــای 
جوامــع و ملــل باقــی بماننــد و بایســتی بــرای 
تقویــت ایــن نقــش و تاثیرگــذاری هرچــه 
ــرد. ــزی ک ــع، برنامه ری ــا در جوام ــتر آن ه بیش

شــهر اردکان مرکــز شهرســتانی بــه این نــام در 
6۰ کیلومتــری شــمال شــهر یــزد واقــع اســت.

یــزد  اردکان در شــمال اســتان   شهرســتان 
قرار دارد، جمعیت آن 98 هزار نفر است. 

رئیس بهزیستی اردکان؛

بیش از 9درصد جمعیت 
شهرستان اردکان سالمند هستند 

برنامه ریــزی  داشــت:  اظهــار  حســینی  ســیدمحمود 
ــورا و  ــای عاش ــد از برنامه ه ــن بع ــای اربعی ــرای برنامه ه  ب
دهــه اول محــرم آغــاز می شــود و هماهنگی هــای الزم 
ــام  ــزد انج ــتان ی ــن در اس ــاده روی اربعی ــزاری پی ــرای برگ ب

ــد. ــد ش خواه
ــزد،  ــتان ی ــن اس ــتاد اربعی ــرف س ــال از ط ــزود: امس وی اف
۳۰موکــب در مســیر نجــف تــا کربــال برپــا می شــود و عــالوه 
ــر آن، یــک موکــب بــزرگ نیــز در محــل جســرالعباس در  ب

ــد شــد. ــا خواه ــا برپ ــال توســط یزدی ه ورودی کرب
 حســینی ادامــه داد: در ایــن موکــب هــر شــب اســکان 
ــزد و  ــتان ی ــر اس ــپاه الغدی ــکاری س ــا هم ــر ب ــزار نف  5 ه

ستاد اربعین استان پیش بینی شده است.
 مســئول اجرایــی ســتاد مردمــی اربعیــن اســتان یــزد 

ــر موکــب بــزرگ اســکان، یــک موکــب  بیــان کــرد: عــالوه ب
ــه شــده کــه  ــران در نظــر گرفت ــرای اطعــام زائ ــز ب ــزرگ نی ب

ــدان شــهدا مســتقر خواهــد شــد. ــن موکــب در می ای
ــر در  ــزار زائ ــش از 8 ه ــام بی ــی اطع ــینی از پیش بین حس
ــن  ــل ای ــت اندرکاران و عوام ــط دس ــی توس ــده غذای ــر وع ه

ــر داد. ــب خب موک
ــی  ــات رفاه ــت: امکان ــزد خواس ــتان ی ــئوالن اس وی از مس
ــاهد  ــا ش ــد ت ــم کنن ــران فراه ــرای زائ ــل را ب ــل و نق و حم
رضایــت و رفــاه زائــران و باشــکوه تر شــدن پیــاده روی 

ــیم. ــن باش اربعی
حســینی بیــان کــرد: مــردم نیــز می تواننــد کمک هــای 
نقــدی و نــذورات خــود را بــه دفتــر ســتاد واقــع در حســینیه 

آقــا تحویــل دهنــد.

مســئول دبیرخانــه بین المللــی یــزد حســینیه ایــران 
گفــت: امســال ۲۰۰ گردشــگر خارجــی بــرای بازدیــد و ثبت 
ــد.  ــزد ســفر کردن ــه ی و ضبــط عــزاداری مــردم اســتان ب
سیدحســن حســینی مســئول دبیرخانــه بین المللــی یــزد 
حســینیه ایــران ، بــا اشــاره بــه عالقــه گردشــگران خارجی 
بــه شــرکت در مراســم عــزاداری تاســوعا و عاشــورای 
حســینی یــزد گفــت : امســال ۲۰۰گردشــگر از کشــورهای 
برخــی  و  ایتالیــا  فرانســه،  اســپانیا،  هلنــد،  آلمــان،  

ــد. ــزد ســفر کردن ــه اســتان ی ــر ب کشــورهای دیگ
روزهــای  در  گردشــگران  ایــن   : افــزود  حســینی   
و  فاضــل  شــاهزاده  حســینیه  در  عاشــورا  و   تاســوعا 
تکیــه امیرچخمــاق در شهرســتان یزد، حســینیه ســفید در 
شهرســتان اشــکذر، حســینیه امــام در شهرســتان تفــت، 

حســینیه بــاغ  بهــار در شهرســتان مهریــز و برخــی دیگــر از 
شــهرهای اســتان یــزد حضــور یافتنــد.

ــه،  ــرداری، تعزی ــم نخل ب ــد از مراس ــه داد: بازدی وی ادام
ــه  ــذری از جمل ــع ن جــوش دوره، ســینه زنی، طبــخ و توزی
ــد. ــور یافتن ــگران در آن حض ــه گردش ــود ک ــی ب برنامه های

حســینی بــا اشــاره بــه توزیــع بســته های فرهنگــی 
بــا محوریــت تبییــن واقعــه عاشــورا و معرفــی امــام 
حســین)ع (، یــاران ایشــان و اهــداف قیــام عاشــورا 
ــان انگلیســی در بیــن گردشــگران خارجــی گفــت:  ــه زب ب
نیــز در برخــی  انگلیســی  بــه زبــان  اجــرای روضــه 
ــده  ــدارک دی ــای ت ــر برنامه ه ــزد از دیگ ــینیه های ی حس
شــده در تاســوعا و عاشــورای حســینی بــرای گردشــگران 

ــود. ــی ب خارج

جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری   مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری از آماده ســازی و هماهنگــی 

ــر داد. ــن خب ــام اربعی ــرای ای ــی ب ــاوگان اتوبوس ران ن
بــا  هماهنگــی  نشســت  در  جمشــیدی  احمــد 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اتوبوســرانی  شــرکت های 
ــن حســینی  ــام اربعی ــودن ای ــش ب ــه در پی ــاره ب ــا اش  ب
ــه  ــل جــاده ای اســتان ب ــل و نق ــرد: حــوزه حم ــار ک اظه
ــوی  ــفر معن ــن س ــرای ای ــی ب ــش اتوبوس ران ــژه بخ وی
ــای  ــاوگان و نیروه ــی ن در حــال آماده ســازی و هماهنگ

خــود اســت.
اتوبوس رانــی اســتان را  نــاوگان  وی میانگیــن عمــر 
مناســب ارزیابــی کــرد و افــزود: بــه منظــور اینکــه ایــران 
ــان  ــمان جهانی ــر چش ــن در براب ــام اربعی ــالمی در ای اس

قــرار دارد، ســالمت فنــی و تجربــی نــاوگان و راننــدگان، 
ــق  ــه دقی ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــئله مهم مس

ــد. باش
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری   مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری رعایــت و احتــرام بــه مقــررات و 
قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را از جملــه مباحــث مــورد 

توجــه در ایــن حــوزه، بیــان کــرد.
جمشــیدی  مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــش  ــرد: کاه ــان ک ــر نش ــاری خاط ــال و بختی چهارمح
تصادفــات و تلفــات جــاده ای هــدف اصلــی در این ســفر 
ــن،  ــن هــدف و همچنی ــه ای ــرای دســتیابی ب اســت و ب
تحقــق تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در ایــن بخــش، 

ــاز دارد. ــه را نی ــر مجموع ــت و دقت نظ هم

ســید طاهــر نوربخــش بــا اشــاره بــه اینکــه 55 هــزار هکتــار از 
اراضــی کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــه تجهیــزات آبیــاری 
نویــن مجهــز شــدند، اظهــار داشــت: تجهیــز اراضــی کشــاورزی 

بــه آبیــاری نویــن از بــرکات دولــت یازدهــم بــوده اســت.
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــج ه ــالجاری پن ــرد: در س ــوان ک وی عن
جدیــد اســتان بــه سیســتم آبیــاری نویــن مجهــز مــی شــوند.
ــاد کشــاورزی  ــی و مهندســی جه ــور فن ــر آب وخــاک و ام مدی
ــوی  ــر الگ ــه تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــوان کــرد: کاهــش  کشــت در ایــن اســتان ضــروری اســت، عن
بــارش و خشکســالی اجــازه کشــت گیاهــان بــا نیــاز آبــی بــاال 

را نمــی دهــد.
وی ادامــه داد: هم اکنــون وضعیــت آب در اســتان چهارمحــال و 

ــر می شــود. ــاری هرســاله بحرانی ت بختی

مدیــر آب وخــاک و امــور فنــی و مهندســی جهــاد کشــاورزی 
به واســطه  داد: هم اکنــون  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کاهــش بــارش و برداشــت بی رویــه آب از آب هــای زیرزمینــی 
از مناطــق اســتان  ســطح آب هــای زیرزمینــی بســیاری 
ــه اســت و خطــر فرونشســت ایجادشــده اســت. کاهش یافت

وی گفــت: بــا وضعیــت بــارش امســال نیــز بــه نظــر می رســد 
خشکســالی همچنــان در ایــن اســتان ادامــه دار باشــد.

مدیــر آب وخــاک و امــور فنــی و مهندســی جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــد زمین ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی کاهــش یابــد، تاکیــد کــرد: 
ــن  ــاری نوی ــتم آبی ــاورزی از سیس ــی کش ــری اراض ــره گی به
ــان  ــش راندم ــرف آب و افزای ــش مص ــی در کاه ــش مهم نق

ــد دارد. تولی

استانها

 اربعین امسال ۳۰موکب توسط یزدی ها
 در مسیر نجف تا کربال برپا می شود

 ساماندهی ناوگان اتوبوس رانی
 برای ایام اربعین حسینی

 حضور 2۰۰ گردشگر خارجی در مراسم عزاداری
 تاسوعا و عاشورای حسینی یزد 

۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
به تجهیزات آبیاری نوین مجهز شدند

مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان یزد:

 130 شهید یزدی همچنان 
مفقود الجسد هستند 

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان یــزد گفــت: 
ــوز  ــا وجــود گذشــت ۳۰ســال از دوران دفــاع مقــدس هن ب

1۳۰شــهيد اســتان مفقودالجســد هســتند. 
ــن  ــارس، ضم ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــد ابراهیم احم
عــرض تســلیت ایــام ســوگواری اباعبدهللا الحســین )ع( 
تفحــص  میــدان  در  مهــم  موضوعــات  از  یکــی 
مفقودیــن  اعضــای گــروه کمیتــه جســتجوی   توســط 
ــهدای  ــر ش ــخیص پیک ــلح، تش ــای مس ــتاد کل نیروه س
مفقودالجســد خوانــد و گفــت: در ایــن ســال های اخیــر بــا 
اســتفاده از آزمایــش DNA پیکــر دو شــهید گمنــام اســتان 
یعنــی شــهیدان »محمدحســین مختــاری« و »احمــد 
 دهقانــی« کشــف و در اســتان تشــییع و بــه خــاک ســپرده

شد.

ــاع مقــدس 5۰ هــزار  ــه اینکــه در طــول دوران دف ــا اشــاره ب وی ب
ــد و از ایــن تعــداد  ــزد در جنــگ حضــور یافتن ــده از اســتان ی رزمن
ســه هــزار و 85۰ نفــر در راه اســالم و دفــاع از وطــن بــه مقــام واالی 
ــا وجــود گذشــت ۳۰ ســال از  شــهادت رســیدند، اظهــار داشــت: ب
ــه  ــوز 1۳۰ شــهید اســتان مفقودالجســد هســتند؛ ب ــن دوران هن ای
ایــن معنــا کــه شهادتشــان تائیــد شــده ولــی هنــوز پیکر مطهرشــان 

پیــدا نشــده اســت.
ــته  ــزود: خواس ــزد اف ــران ی ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
اصلــی شــهدا ایــن بــوده کــه بــه تأســی حضــرت زهــرا)س( گمنــام 
باشــند و خیلی هــا بــه ایــن آرزو دســت یافتنــد؛ ولــی درعین حــال 
یــاد و نــام عزیزانــی کــه دوشــادوش هــم در صحنــه انقــالب و در 
دفاع مقــدس فــداکاری کردنــد بایــد همیشــه زنــده و پویــا بمانــد.

ابراهیمــی بــا اعــالم ایــن خبــر کــه اســتان یــزد در دوران 
ــاز و 75۲ آزاده تقدیــم انقــالب  دفاع مقــدس قریــب 1۰ هــزار جانب
کــرده اســت، خاطرنشــان کــرد: خانواده هــای معظــم شــهدا، 
ــدران  ــادران و پ ــگاه واالی م ــن انقــالب هســتند و ن برکت هــای ای
عزیــز شــهدا مــا را شــرمنده و وظیفــه مــا را در پاســداری از نظــام 

جمهــوری اســالمی ســنگین تر می کنــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
 مدیریت تلفیقی مبارزه

با زنجره خرما در بم 
مبــارزه تلفیقــی بــر علیــه زنجــره خرمــا در ســال قبــل بــه 
کاهــش خســارت و افزایــش عملکــرد و درآمــد محصــول 
ــته  ــی داش ــیار مطلوب ــر بس ــاری تأثی ــال ج ــا در س خرم

اســت. 
ــت:  ــم گف ــتان ب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــری، مدی قه
مبــارزه تلفیقــی بــر علیــه زنجــره خرمــا در ســال قبــل بــه 
کاهــش خســارت و افزایــش عملکــرد و درآمــد محصــول 
ــته  ــی داش ــیار مطلوب ــر بس ــاری تأثی ــال ج ــا در س خرم
اســت و مشــارکت کشــاورزان در مبــارزه بــا زنجــره خرمــا 
نقــش مهمــی در کاهــش خســارت دارد.وی افــزود: بعــد 
از برداشــت محصــول خرمــا کشــاورزان حداکثــر تــا پایــان 
مهــر بــه ازای هــر درخــت خرمــا یــک کیلوگــرم کــود 
شــیمیایی ازتــه)اوره( جهــت تقویــت و رشــد رویشــی 

ــد. ــتفاده کنن اس

ووشوکار چهارمحال و بختیاری 
هفتم جهان شد

ووشــوکار چهارمحــال و بختیاری در مســابقات بزرگ ســاالن 
جهــان در کازان روســیه بــه مقــام هفتم رســید.

چهاردهمیــن دوره پیکارهــای ووشــوی بزرگســاالن جهــان 
از روز جمعــه 7 مهرمــاه در شــهر کازان روســیه آغــاز شــد 
و مهــدی مختارپــور ورزشــکار چهارمحــال و بختیــاری 
حریفــان  مصــاف  بــه  تالــو  بخــش  در  گذشــته   روز 

رفت.
مختارپــور در ایــن مســابقات و در فــرم »جیــن شــو« 
امتیــاز 9.۴۳ را بــه دســت آورد و در جایــگاه هفتــم جهــان 

قــرار گرفــت.

 افزایش دو برابری فوتی های 
 حوادث رانندگی استان یزد 

در 9 روز اول مهرماه
رییــس پلیــس راه یــزد از افزایــش دو برابــری فوتی هــای 
ســوانح رانندگــی در ایــن اســتان در 9 روز اول مهرمــاه )دوم 
ــا مــدت مشــابه پارســال  ــا دهــم محــرم( در مقایســه ب ت

خبــر داد.
ــی از  ــای ناش ــداد فوتی ه ــری تع ــد مظف ــرهنگ احم س
ــتان  ــن اس ــی ای ــای ارتباط ــی در محوره ــادف رانندگ تص
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــالم ک ــر اع ــج نف ــدت را پن ــن م طــی ای
این کــه بیشــترین تعــداد فوتی هــا در روزهــای اول و 
ــر  ــای منج ــزود: حادثه ه ــورد اف ــم خ ــاه رق ــوم مهرم س
ــه  ــی و روســتایی، بیشــتر بود.ب ــوت در مناطــق فرع ــه ف ب
گفتــه وی ۲ نفــر از فوتی هــا در جــاده طبــس، یــک نفــر 
ــم در  ــر ه ــوه و دو نف ــت ابرک ــتایی مهردش ــاده روس در ج
جــاده روســتایی کرخنــگان خاتــم فــوت کردنــد. ســرهنگ 
مظفــری، علــت بیشــترین حــوادث جــاده ای را ناشــی از 
ــالم  ــو اع ــه جل ــدم توجــه ب ــی و ع خســتگی، خواب آلودگ
ــی را  ــتراحت کاف ــد اس ــدگان بای ــد: رانن ــادآور ش ــرد و ی ک
مــد نظــر قــرار دهنــد و هــر وقــت احســاس خطــر کردنــد 

ــد. ــی نکنن رانندگ

پیش بینی برداشت ۷ هزار تن 
پسته در شهربابک 

از  بابــک  شــهر  شهرســتان  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
پیش بینــی برداشــت 7 هــزار و پانصــد تــن پســته در شــهر 

ــرداد.  ــال خب ــی امس ــک ط باب
محمدعلــی فتوحیــان، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
 شــهر بابــک بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت پســته از
 11 هــزار و 5۰۰ هکتــار بــاغ پســته مثمــر شهرســتان 
ــن شهرســتان  ــت: ای ــاز شــده اســت ؛ گف ــک آغ شــهر باب
دارای 15 هــزار هکتــار بــاغ پســته اســت کــه از ایــن 
مقــدار 11 هــزار و 5۰۰ هکتــار مثمــر و ۳ هــزار و 5۰۰ هکتــار 
ــی  ــت. وی پیش بین ــال اس ــارور و نه ــر ب ــده غی باقی مان
ــات  ــته از باغ ــن پس ــزار و 5۰۰ ت ــال 7 ه ــی امس ــرد: ط ک
ایــن شهرســتان برداشــت شــود کــه نســبت بــه پارســال 1۰ 

ــود. ــد خواهــد ب درصــد کاهــش تولی

 اهدای اعضای بیمار 
مرگ مغزی در لردگان

هماهنگ کننــده تیــم پیوند  اعضــای چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: بیســتمین عمــل اهــدای عضــو در ایــن اســتان طی 
ــه  ــام ســوگواری اباعبدالحســین)ع( ب ــاری در ای ســال ج

نــام مــادر ۴5 ســاله لردگانــی رقــم خــورد.
ویســی  معصومــه  مرحومــه  افــزود:  ســیاح  زهــرا 
یکــم مهرمــاه بــه دنبــال خونریــزی مغــزی ناشــی از 
ســانحه تصــادف در بخــش ICU بیمارســتان لــردگان 
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــرار گرف ــژه ق ــت وی ــت مراقب تح
بخــش  در  مهرمــاه  بیمــار مرگ مغــزی چهــارم   ایــن 
ــهرکرد  ــانی ش ــتان آیت هللا کاش ــژه بیمارس ــای وی مراقبت ه

پذیــرش شــد.
بیمــار  خانــواده  رضایــت  اعــالم  بــا  افــزود:   ســیاح 
مرگ مغــزی کبــد، کلیه هــا و بخشــی از نســوج وی در 
بیمارســتان آیت هللا کاشــانی جداســازی و اعضــای وی 
ــوج  ــیراز و نس ــه ش ــد ب ــاران نیازمن ــه بیم ــد ب ــرای پیون ب
ــا  ــج ت ــن پن ــل شــد. ســاالنه بی ــران منتق ــه ته ــز ب  وی نی
ــوند  ــزی می ش ــار مرگ مغ ــور دچ ــر در کش ــت هزار نف هش
کــه در ۳6 درصــد مــوارد، تیم هــای پیوند عضــو موفــق بــه 

ــوند.  ــا می ش ــت خانواده ه ــب رضای جل

 دومین مرحله واکسیناسیون 
رایگان دام در جنوب کرمان

معــاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی جنــوب کرمــان 
ــان   ــگان همزم ــه واکسیناســیون رای ــن مرحل گفــت: دومی
ــد. ــاز ش ــان آغ ــوب کرم ــنگین در جن ــی دام س تب برفک

ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــایخی در جم ــار مش خوبی
ــب  ــان ت ــگان همزم ــیون رای ــه واکسیناس ــن مرحل دومی
 برفکــی دام ســنگین در ســال 96 در منطقــه جنــوب 

استان کرمان آغاز شد.
وی بیــان داشــت: دومیــن مرحلــه واکسیناســیون رایــگان 
ــان  ــوب کرم ــه جن ــاه در منطق ــخ 1۰ مهر م ــان از تاری همزم
ــه دارد. ــدت ۳۰روز کاری ادام ــه م ــت و ب ــده اس ــاز ش آغ

معــاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی جنــوب کرمــان ابــراز 
ــا  ــی ب ــپ بخــش دولت ــاز توســط ۲5 اکی ــن ف داشــت: ای

ــود. ــرا می ش ــی اج ــش خصوص ــپ بخ ــکاری ۲1 اکی هم

ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
منابــع اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از تحقق 
۳8 درصــدی تعهــد ایجــاد شــغل در چهارمحــال 

و بختیــاری خبــر داد. 
ســیامک ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه 
شــغل  ایجــاد  تعهــد  درصــدی   ۳8 تحقــق 
داشــت:  اظهــار  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در 
از  ســال جاری  نخســت  ماهــه  پنــج  در 
اجرایــی  دســتگاه های  تعهــد   میــزان 
چهارمحــال و بختیــاری ۳8 درصــد محقــق 
ــال جاری  ــرد: در س ــوان ک ــت.وی عن ــده اس ش
اســتان  در  شــغل   7۰۰ و  هــزار   شــش 

چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
چهارمحــال  اســتاندار  منابــع  توســعه 
اســاس  بــر  بیــان کــرد:  بختیــاری  و 
بایــد  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
ــتان  ــن اس ــغل در ای ــزار ش ــش از ۲1 ه بی

ایجــاد شــود.
وی گفــت: قســمتی از ایــن تعــداد شــغل 

اختصــاص بــه مشــاغل خانگــی دارد.
ایجــاد شــش هــزار شــغل در بخــش 
ــاری مشــاغل خانگــی چهارمحــال و بختی

 7۰۰ و  هــزار  شــش  داد:  ادامــه  وی 
 شــغل در بخــش مشــاغل خانگــی در 

چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  منابــع 
بــا اشــاره بــه این کــه نــرخ بیــکاری در 
یافتــه  افزایــش  بختیــاری  و  چهارمحــال 
اســت، تاکیــد کــرد: حــل مشــکل بیــکاری در 
ــن اهــداف مســئوالن  ــن اســتان از مهم تری ای

اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.
وی اظهــار داشــت: بیــش از 16 هــزار شــغل 
اســتان  در  اجرایــی  دســتگاه های  توســط 
می شــود. ایجــاد  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــای بخــش خصوصــی  ــری از ظرفیت ه بهره گی
بــرای ایجاداشــتغال در چهارمحــال و بختیــاری 

ضــروری اســت

ــه اینکــه مشــارکت  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
بخــش خصوصــی در اســتان نقــش مهمــی 
در حــل مشــکل بیــکاری اســتان دارد، تاکیــد 
کــرد: بایــد از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی 

بــرای توســعه ایــن اســتان بهــره بــرد.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منابــع اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامه 
داد: هم اکنــون تالش هــای بســیاری بــرای 
ــرمایه گذاری در  ــد راه س ــع س ــتن موان برداش

ایــن اســتان انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه بایــد از ظرفیت هــای 
ــرد،  ــتفاده ک ــغل اس ــاد ش ــرای ایج ــتان ب اس
ــف  ــای مختل ــعه بخش ه ــرد: توس ــد ک تاکی
گردشــگری، کشــاورزی و صنعــت نقــش 
ــتان  ــکاری در اس ــکل بی ــل مش ــی در ح مهم

ــاری دارد. ــال و بختی چهارمح

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تحقق ۳۸ درصدی تعهد ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری

،،
اردکان  بهزیســتی  رئیــس 
جمعیــت  9درصــد  از  گفت:بیــش 
شهرســتان اردکان ســالمند هســتند 



 دکتــر مصطفــی اســماعیلی، رئیس اداره آرایشــی و بهداشــتی 
ســازمان غــذا و دارو، در ارتبــاط بــا اخبــار رســمی و غیر رســمی 
ــس از مصــرف  ــه پ ــام »ریلکــس« ک در خصــوص عطــری بن
باعــث مــرگ مصــرف کننــده مــی شــود و در بازارهــای برخــی 
ــد،  ــی رس ــروش م ــه ف ــراق ب ــه ع ــی از جمل ــورهای عرب کش
گفــت: انتشــار چنیــن مطالبــی تازگــی نــدارد و حــدود ۶ ســال 
ــه  ــام Lovely ک ــه ن ــری اســراییلی ب ــاره عط ــز در ب ــش نی پی
از کربــا بــه کشــور آورده مــی شــد نیــز مطــرح بــوده اســت.

ــرای عطــری تحــت  ــه عــدم صــدور مجــوز  ب ــا اشــاره ب وی ب
ایــن نــام و حتــی مشــابه آن در کشــور، تصریــح کــرد: بــرای 
اطمینــان بخشــی و جلوگیــری از نگرانــی مــردم موضــوع را بــه 
ــوم پزشــکی  معاونــت هــای غــذا و داروی دانشــگاه هــای عل
سراســر کشــور اطــاع مــی دهیــم تــا مــوارد مشــکوک را مــورد 

بررســی دقیــق قــرار داده و در صــورت وجــود حتــی نــوع 
ــد. قاچــاق آن، از ســطح عرضــه جمــع آوری کنن

ــن  ــانی ای ــیب رس ــی آس ــل و چگونگ ــاره دالی ــماعیلی درب اس
ــه در  ــدی ک ــب ج ــا مطل ــرد: تنه ــوان ک ــی، عن ــراورده آرایش ف
ایــن بــاره وجــود دارد هشــدار وزارت بهداشــت مصــر و دســتور 
جمــع آوری آن اســت؛ امــا اگــر مــا بخواهیــم صحــت و ســقم 
موضــوع را بــه درســتی بررســی کنیم الزم اســت محتــوای آن را 
مــورد آنالیــز دقیــق قــرار داده و نســبت بــه ترکیبــات آن کســب 
اطــاع نماییــم تــا در صــورت تاییــد تهدیــدات، آنتــی دوز آن را 
ســفارش دهیــم. اســماعیلی در پایــان، شستشــو صــورت بــه 
ویــژه بینــی و چشــم هــا را بــا آب، بعنــوان راهــکاری دانســت 
کــه در صــورت بــروز مشــکات از طریــق فــراورده هایــی مثــل 

عطــر  مــی توانــد راهگشــا باشــد.

ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــر مرک ــای واگی ــناس بیماری ه کارش
ــترده ای  ــانی گس ــم اطاع رس ــفانه علی رغ ــت: متأس ــد گف میب
ــز  ــق مراک ــته از طری ــال گذش ــی دو س ــژه در یک ــه وی  ــه ب ک
ــان  ــاری شــپش انجــام شــده، همچن ــورد بیم بهداشــت در م
از ســوی برخــی  نادرســت  شــاهد درمان هــای ســنتی و 

هســتیم. خانواده هــا 
ــای  ــان مهده ــع مربی ــه در جم ــوی« ک ــید روح هللا موس »س
کــودک تحــت تظــارت بهزیســتی میبــد ســخن می گفــت، بــا 
اشــاره بــه شــروع ســال تحصیلــی و احتمــال افزایــش آمــار 
مــوارد آلودگــی بــه شــپش در بیــن نوآمــوزان و دانش آمــوزان، 
رعایــت بهداشــت، آمــوزش نحــوه صحیــح درمــان و بررســی و 
درمــان همزمــان اطرافیــان فــرد آلــوده بــه شــپش را از جملــه 

راهکارهــای مهــم کنتــرل انــگل ایــن بیمــاری برشــمرد.

وی بــا بیــان ایــن کــه انتقــال شــپش ســر از طریــق مســتقیم 
ــه  ــرد: آلودگــی ب ــار ک ــرد، اظه ــر مســتقیم صــورت می گی و غی
ــران، بیــش از پســران و در کــودکان شــایع  ــزد دخت شــپش ن

تــر از بالغیــن اســت .
موســوی تنهــا راه درمــان توصیــه شــده بــرای ایــن بیمــاری را 
ــن  ــه ای ــد ک ــد خوان ــن یک درص ــامپوی پرمتری ــتفاده از ش اس
ــه  ــز بهداشــتی ارائ ــق مراک ــگان از طری ــه صــورت رای شــامپو ب

می شــود.
وی تصریــح کــرد: نحــوه درمــان بدیــن صــورت اســت کــه ابتدا 
می بایســت ســر را بــا صابــون یــا شــامپوی معمولــی شستشــو 
داد. ســپس بــا حولــه تمیــز، ســر را خشــک کــرد و در حالــی 
ــه  ــا و پوســت ســر را ب ــام موه ــه موهــا مرطــوب اســت تم ک

شــامپوی پرمتریــن آغشــته کــرد.

عطرهایی که مجوز ندارند

ماجرای کشنده بودن عطر »ریلکس«
یک کارشناس بیماری های واگیر ابراز نگرانی کرد:

درمان های سنتی و نادرست برای درمان شپش سر

فواید استفاده از گیاه آویشن
ــاوی  ــت ح ــت از پوس ــی مراقب ــک و طبیع ــوالت ارگانی ــتر محص ــروزه بیش ام
ــده  ــی و ضدعفونی کنن ــای ضدقارچ ــه خاصیت ه ــه ب ــا توج ــتند. ب ــن هس آویش
آویشــن، ایــن گیــاه در تهیــه دهان شــویه ها نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

آویشــن، یکــی از گیاهــان دارویــی اســت کــه در خانــواده نعنــاع قــرار می گیــرد، 
ــه اســتفاده از  ــاع به راحتــی قابــل تشــخیص اســت. دامن ــا نعن امــا تفاوتــش ب
آویشــن واقعــا وســیع و چشــمگیر اســت و تعــداد گونه هــای آن هــم بــه بیــش 
ــردن  ــی ک ــرای مومیای ــن ب ــتان از آویش ــان باس ــد. مصری ــه می رس از ۴۰۰ گون
ــتفاده  ــو اس ــور خوش ب ــوان بخ ــم از آن به عن ــتان ه ــان باس ــردگان و یونانی م
ــن  ــاره آویش ــادی درب ــیار زی ــات بس ــمندان، اطاع ــروزه دانش ــد. ام می کرده ان
دارنــد و ایــن گیــاه دارویــی بــه یکــی از اجــزای اصلــی در پخــت غذاهــا تبدیــل 

شــده اســت.
 مقابله با آکنه

ــچ  ــده اید و هی ــته ش ــه خس ــوالت ضدآکن ــتفاده محص ــدن و اس ــر از خری اگ
نتیجــه ای از آن هــا نمی گیریــد، بهتــر اســت بــه آویشــن توجــه کنیــد. آویشــن، 
خاصیــت ضدباکتریایــی ویــژه ای دارد و به گفتــه محققــان در آینــده می تــوان از 

ــرد. ــه اســتفاده ک ــات ضدآکن ــی از ترکیب ــوان یک آن به عن

 کاهش فشار خون
یکــی از گونه هــای آویشــن کــه در افغانســتان و پاکســتان یافــت می شــود، 
Thymus linearis Benthنــام دارد. محققــان می گوینــد کــه عصــاره ایــن گونــه 
آویشــن، ضربــان قلــب را به طــور چشــمگیری در موش هــای آزمایشــگاهی مبتــا 
ــه  ــت ک ــادر اس ــن ق ــد و همچنی ــش می ده ــاال، کاه ــون ب ــار خ ــاری فش ــه بیم ب
کلســترول خــون را پاییــن بیــاورد. یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای بهره منــد شــدن 

ــده آویشــن، اســتفاده از آن به جــای نمــک در پخــت غذاهــا اســت. ــن فای از ای
 تسکین و توقف سرفه

عصــاره آویشــن کــه از بــرگ آن گرفتــه می شــود، معمــوال به عنــوان نوعــی درمــان 
طبیعــی بــرای مقابلــه بــا ســرفه بــه کار مــی رود. یکــی از مطالعــات اخیــر نشــان 
ــا پیچــک، هــم ســرفه و هــم ســایر  ــب برگ هــای آویشــن ب ــه ترکی می دهــد ک
ــودرد و ســرفه  ــه گل ــه ب ــدی ک ــه بع ــد. دفع ــم برونشــیت را تســکین می ده عائ

مبتــا شــدید، حتمــا چــای آویشــن بنوشــید.
 خوش بوکننده

امــروزه بیشــتر محصــوالت ارگانیــک و طبیعــی مراقبــت از پوســت حــاوی آویشــن 
ــن،  ــده آویش ــی و ضدعفونی کنن ــای ضدقارچ ــه خاصیت ه ــه ب ــا توج ــتند. ب هس
ــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. حتــی در  ــه دهان شــویه ها نی ــاه در تهی ایــن گی

ــرد دارد. تولیــد دئودورانت هــای طبیعــی نیــز کارب
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ــو، انجــام  ــرای گفتگ ــت ب اختصــاص دادن وق
ــح  ــه تفری ــن ب ــی رفت ــزل و حت ــای من کاره
بــا همســرتان، نقــش بزرگــی در کاهــش 

اختافــات میــان زوجیــن دارد. 
مهنــاز توکلــی کارشــناس ارشــد روان شناســی 
ــت:  ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب ــواده در گفتگ خان
ــویی  ــی زناش ــم در زندگ ــل مه ــک اص ــن ی ای
ــی  ــًا زمان ــد حتم ــوهر بای ــه زن و ش ــت ک اس
بــه  فقــط  مــداوم،  و  مرتــب  به صــورت  را 
بــه  فقــط  و  اختصــاص دهنــد  خودشــان 
خواســته ها و نیازهــای خــود و همسرشــان 

ــرایط  ــا ش ــا ی ــن بچه ه ــر گرفت ــدون در نظ ب
محیــط و... بپردازنــد.

توکلــی ادامــه داد: البتــه هیــچ متــر و معیــاری 
بــرای ایــن موضــوع شــناخته و تعییــن نشــده 
ــد همســران  کــه به طــور قطعــی مشــخص کن
بایــد هــر روز، هــر هفتــه یــا... بــرای هــم وقــت 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــت کنن ــم صحب ــا ه ــد و ب بگذارن
ــا  ــاعت ت ــم س ــد، نی ــم باش ــان فراه شرایطش
یــک ســاعت را هفتگــی کنار هــم بنشــینند و از 
احساس هایشــان حــرف بزننــد، یــا فرضیــه ای 
کــه در مــورد طــرف مقابــل دارنــد، بیــان کننــد.
وی ادامــه داد: گــوش دادن بــه صحبــت هــای 
همســرتان هرچند کــه مخالف نظر وی باشــید، 

مشــورت در کارهــای خــود بــا او و برنامه ریزی 
بــرای رســیدن بــه اهــداف زندگــی مشــترک از 

دیگــر مــوارد جــذب همســران اســت.
ــش از  ــت: از انجــام بی ــن روان شــناس گف ای
انــدازه کار یــا ســپری کــردن تمــام وقــت خــود 
ــرای  ــد و ب ــودداری کنی ــزل خ ــای من ــا کاره ب
همســرتان وقــت بگذاریــد و هنــگام برگشــت 
او بــه منــزل اجــازه دهیــد مدتــی را اســتراحت 

کنــد.
اســت  بهتــر  ایــن کــه  بیــان  بــا  توکلــی 
مشــکاتتان را بــا همســرتان درمیــان بگذاریــد، 
تصریــح کــرد:  همیشــه وقتــی بــرای مکالمــه 
رو در رو بــا همســرتان را داشــته باشــید و 
همیشــه و در همــه حــال از لحــاظ روحــی بــه 
او  اهمیــت دهیــد و بــه دنبــال ناراحتــی هــا و 

ــید. ــای او باش ــحالی ه خوش

ــزود: وقــت  ــن کارشــناس روان شناســی اف ای
پیــدا کــردن بــرای یکدیگــر بــه معنــای تغییــر 
دادن عــادت هــا و ایجــاد یــک برنامــه روزانــه 
ــه در  ــی ک ــد اســت، بســیاری از زوج های جدی
ــد مــدت  رابطــه شــان دچــار مشــکل شــده ان
زمانــی کــه بــه یکدیگــر اختصــاص مــی دهنــد 

بــه مــرور محــدود و محدودتــر شــده اســت.
توکلــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه جــاي ثابــت 
كــردن اشــتباهات و خطاكاريهــاي همســرتان 
بيشــتر پيرامــون حــل مشــكات گفتگــو كنيــد؛ 
خاطــر شــان کــرد: مطمئــن باشــيم كــه بــا اين 
شــيوه جريــان گفتگــوی خــود را بــه مســيري 
مطلــوب هدايــت خواهيــم كــرد. پايــه و شــرط 
اصلــي يــك گفتگــوی ســالم، بحــث و تــاش 
 بــراي دســتيابي بــه نتيجــه صلــح آميــز 

است. 

اصــرار بــر خطاهــا و اشــتباهات طــرف مقابــل 
نــه تنهــا هيــچ كمكــي بــه حــل موضــوع مــورد 
اختــاف نمــي كنــد، بلكــه روابــط را از آنچــه كــه 

هســت تيــره تــر مــي کنــد.
ــگام  ــرد: هن ــه ک ــواده توصی ــاور خان ــن مش ای
گفتگــو اگــر همســرتان خواســت حرفــي بزنــد 
ــار  ــا اظه ــد ت ــت دهي ــويید، فرص ــش نش مانع
نظــر كنــد. بــا ايــن رفتــار ثابــت مــي كنيــم او 
ــد.  ــز حــق دارد هــر چــه مــي خواهــد بگوي ني
ــا  ــا ب ــر م ــد همس ــوش نکنی ــزود: فرام وی اف
ــي مــي شــود. وقتــي  ــه روان حــرف زدن تخلي
ــي  ــش و راحت ــد آرام ــام ش ــش تم گفتگوهاي
زيــادي احســاس خواهــد كــرد و پيــش خــود 
ــن  ــه اي ــم را زدم، ب ــن حرف ــت م ــد گف خواه
ــه تفاهــم  ــكان آشــتي و رســيدن ب ــب ام ترتي

ــد شــد. ــق فراهــم خواه مطل

#طب_سنتی
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مشاوره خانواده در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

برای گفتگو با همسرتان وقت بگذارید

کوتاه اخبار
 افزایش ریسک چاقی کودک 

با فشارخون باال در بارداری 
محققــان داده هــای بیــش از ۸۸ هــزار جفــت مــادر-
فرزنــد را در چیــن بررســی کردند. فشــار خــون مادران 
در هــر ســه ماهــه بــارداری انــدازه گیــری شــد. 
ــالگی  ــنین ۴ و ۷ س ــن س ــم بی ــودکان ه ــپس ک س

ــدند. وزن ش
محققــان دریافتنــد در مقایســه بــا کودکانــی کــه 
مادرشــان در طــول بــارداری فشــارخون کمتــری 
ــاال در  ــارخون ب ــادران دارای فش ــودکان م ــت، ک داش
طــول دومیــن ســه ماهــه بــارداری، ۴۹ درصد بیشــتر 
دچــار اضافــه وزن یــا چاقــی بودنــد. ریســک چاقــی 
دوره کودکــی بــرای کــودکان دارای مــادران دچــار 
فشــارخون بــاال در ســومین ســه ماهــه بــارداری نیــز 

ــود. ــتر ب ــد بیش ۱۴ درص
جــو شــنگ ژنــگ، پژوهشــگر ارشــد از دانشــگاه 
ــا، در  ــج بریتانی ــگاه کمبری ــن و دانش ــو چی چینگدائ
ایــن بــاره مــی گویــد: »مطالعــه مــا بــرای اولیــن بــار 
اثبــات مــی کنــد کــه در بیــن زنــان بــاردار، باالرفتــن 
فشــارخون بــا ریســک بیشــتر اضافــه وزن و چاقی در 

ــط اســت.« کــودکان شــان مرتب
وی در ادامــه مــی افزایــد: »ریســک چاقــی و اضافــه 
ــی کــه فشــارخون  ــرای کــودکان زنان ــان ب وزن همچن
هــم ندارنــد وجــود دارد، امــا بــرای زنــان بــاردار دارای 

فشــارخون بــه مراتــب باالتــر اســت.«

 فواید تغذیه با شیر مادر
برای دندان های کودک

ــا  ــه ب ــه تغذی ــد ک ــان داده ان ــدد نش ــات متع تحقیق
شــیر مــادر بــه نــوزاد در مقابلــه بــا عفونــت هــا کمــک 
کــرده و از ابتــا نــوزاد بــه آســم، چاقــی دوره کودکــی 
و ســندروم مــرگ ناگهانی نــوزاد )SIDS( پیشــگیری 

مــی کنــد. 
تحقیــق اخیــر نشــان داده اســت کــه تغذیــه بــا شــیر 

مــادر بــرای دنــدان هــای نــوزاد مفیــد اســت.
طبــق اعــام انجمــن دنــدان آمریــکا، کودکانــی کــه در 
طــول شــش مــاه اول زندگــی شــان فقــط بــا شــیر 
مــادر تغذیــه شــده انــد در مقایســه بــا نوزادانــی کــه 
ــادر خــورده  ــری شــیر م ــاه ت ــان کوت ــرای مــدت زم ب
ــر دچــار  ــد، کمت ــا شیشــه شــیر غــذا خــورده ان ــا ب ی
 مشــکات مربــوط بــه ناهماهنگــی دنــدان هــا 

می شوند.
ــه  ــن ارائ ــن انجم ــه توســط ای ــات بیشــتری ک اطاع

ــر اســت: ــه شــرح زی مــی شــود ب
- تغذیــه بــا شــیر مــادر ریســک ناشــی از پوســیدگی 
ــیر را  ــه ش ــا شیش ــه ب ــل تغذی ــه دلی ــا ب ــدان ه دن

ــد. ــی ده ــش م کاه
- نوزادانــی هــم کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه مــی شــوند 
ــرو  ــدان هســتند از این ــی دن ــرم خوردگ در معــرض ک
بایــد لثــه و دنــدان هــای آنهــا بعــد از شــیرخوردن بــا 
یــک دســتمال پــاک و تمیــز شــود. بــا ظهــور اولیــن 
دنــدان نــوزاد، از مســواک مخصــوص اســتفاده شــود.

تغذیه

خوراکیهایی برای مقابله با آلرژی
ــی  ــرای برخ ــی را ب ــیتها و آلرژی های ــی حساس ــر فصل ه
افــراد بــه دنبــال مــی آورد کــه بــه گفتــه کارشناســان می توان 
اغلــب آنهــا را بــا شناســایی مــوارد حساســیت زا و دوری از 
آنهــا کاهــش داد؛ امــا راهکارهــای غذایــی هــم در ایــن زمینه 

ــت. ــر نیس بی اث
زمانــی کــه مــواد آلــرژی زا، گــرده گل هــا، کپک هــا، آکارین هــا 
و غیــره بــا بینــی فــردی کــه مســتعد آلــرژی اســت تمــاس 
ــرار  ــیت ق ــرض حساس ــدن وی در مع ــد، ب ــدا می کنن پی

می گیــرد. 
 ماست

ــر شــده  ــده موجــود در محصــوالت تخمی ــای زن باکتری ه
ــور روده  ــامت فل ــش س ــه افزای ــر ب ــت و کفی ــد ماس مانن
ــه افزایــش مقاومــت  ــن مســاله ب ــه ای ــد ک کمــک می کن
ســلول های ایمنــی بــدن منجــر می شــود. ایــن موادغذایــی 
بــه بــدن کمــک می کننــد تــا گلبول هــای ســفید و 
آنتی کورهــا و رشــد بیشــتری تولیــد کننــد. ایــن ترکیبــات 
نیــز تاثیــر مثبتــی روی کاهــش عکس العمل هــای بــدن به 

ــد. ــرژی زا دارن ــات آل ترکیب
 سبزیجات برگ سبز

ــه ۱۷۰۰  ــک ب ــان و روی نزدی ــه در آلم ــی ک ــج پژوهش نتای
ــه تب یونجــه انجام شــده  ــا ب ــا و مبت ــر مبت بزرگســال غی
نشــان می دهــد تاثیــر ایــن بیمــاری در افــرادی کــه 
ــا ۱۳ میلی گــرم در  موادغذایــی سرشــار از ویتامیــن E )۱۰ ت
روز( مصــرف می کننــد بــه میــزان ۳۰ درصد کمتــر از افــرادی 

ــد. ــرف نمی کنن ــی مص ــن موادغذای ــه از ای ــت ک اس
 ماهی آزاد

ماهی هــای چــرب ماننــد ماهــی آزاد و ماکــرو جــزو اولیــن 
ــرژی هســتند. به خاطــر  ــا آل ــده ب ــی مقابله کنن ــواد غذای م
ــرب  ــیدهای چ ــه ای اس ــزان قابل ماحظ ــاوی می ــه ح اینک
امــگا ۳ هســتند کــه التهاب هــای عامــل عائــم آلــرژی را 

ــد. ــش می دهن کاه
ــی  ــد کودکان ــدد نشــان می دهن ــای متع ــج پژوهش ه نتای
ــر از  ــد کمت ــی می خورن ــن ماه ــنین پایی ــان س ــه از هم ک
بچه هــای دیگــر در بزرگســالی بــه آلــرژی دچــار می شــوند. 
ــدن  ــه حفــظ تعــادل امــگا ۳ و امــگا۶ ب مصــرف ماهــی ب
کمــک می کنــد و همین تعــادل تاثیــر مثبتــی روی عملکرد 
سیســتم ایمنــی بــدن دارد کــه در نتیجــه به تســکین عائم 

ــود. ــر می ش ــرژی منج آل
 سیر

ســیر یــک درمــان طبیعــی جهانــی اســت. ایــن ماده غذایی 
سرشــار از آنتی اکسیدان هاســت و به نظــر می رســد کــه 
بــرای حفاظــت از سیســتم ایمنی بــدن در برابــر تب یونجــه 

بســیار موثــر عمــل می کنــد.
 پیاز

پیــاز سرشــار از آنتی اکســیدان »کرســتین« اســت کــه بــه 
تســکین التهاب و پیشــگیری از ترشــح هیســتامین کمک 
می کنــد. عــاوه بــر ایــن، کرســتین باعــث افزایــش جــذب 
 C در بــدن می شــود. بایــد بدانیــد کــه ویتامیــن C ویتامیــن
نیــز جــزو آنتی اکســیدان های تقویت کننــده سیســتم ایمنی 
بــدن محســوب می شــود. ایــن آنتی اکســیدان همچنیــن 
می توانــد در غشــای ســلولی تثبیت شــده و بــه ایــن ترتیــب 

از حساســیت آنهــا بــه آلــرژی  هــا بکاهد.

زیبایی

روش های اشتباه مراقبت از پوست!
کارشناســان درجدیدتریــن پژوهش هــای خــود دریافتند 
انجــام خدمــات مختلــف پوســتی و زیبایــی بایــد 
متناســب بــا نــوع پوســت هــر فــرد توســط متخصــص 
انجــام شــود، زیــرا امــکان تشــخیص اشــتباه و ایجــاد 
آســیب پوســتی توســط افــراد غیــر متخصــص وجــود 

دارد.
افــراد دارای گونه هــای پوســتی فــراوان هســتند، از جملــه 
پوســت طبیعــی، پوســت خشــک و پوســت چــرب کــه 

هرکــدام مراقبــت پوســتی خــاص خــود را نیازدارنــد.
بــروز  پوســتی  مشــکات  شــایع ترین  از  یکــی 
ــا  ــراد ب ــه اف ــر پوســتی و ســیاه اســت ک جوش هــای زی
روش هــای مختلــف خانگــی و دارویــی می خواهنــد 

آن هــا را از بیــن ببرنــد.
ایــن نــوع جوش هــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
دگرگونی هــای هورمونــی، مصــرف برخــی داروهــا، تجمــع 
میکــروب و باکتــری درزیــر پوســت، تغذیــه نامناســب، 
مصــرف شــیرینی، خوراکی هــای پرچــرب و مــواردی 

ــد. ــود می آین ــه وج ــت ب ــن دس ازای
ــه نیســت  ــر پوســت شــما دارای مشــکل آکن ــی اگ حت
ــت  ــه پوس ــیدگی ب ــت و رس ــه مراقب ــد ب ــم نیازمن بازه
صــورت خــود هســتید تــا دچــار چیــن و چــروک و 

ــود. ــی نش افتادگ
بســیاری از افــراد درســنین بزرگســالی دچار مشــکل آکنه 
ــا  ــی ب ــی و جوان ــه در دوران نوجوان ــی ک می شــوند درحال

ایــن مشــکل مواجــه نبــوده انــد.
از پوســت تغذیــه ســالم و  اولیــن گام در مراقبــت 
شستشــوی پوســت بــا شــوینده مناســب اســت.

ــوع خاصــی از پوســت مناســب  ــرای ن هــر شــوینده ای ب
ــد  ــی می توان ــت و کارشناس ــدون دق ــد ب ــت و خری اس

ــه پوســت شــما شــود. ســبب آســیب ب
ــوان  ــیاری از بان ــه بس ــی ک ــتباه های رایج ــه اش از جمل
ــکراب های  ــک و اس ــتفاده از ماس ــد اس ــام می دهن انج
ــی  ــز زیبای ــت در مراک ــازی پوس ــز پاکس ــف و نی مختل

ــت. اس
ــای  ــردن آلودگی ه ــن ب ــامل از بی ــت ش ــازی پوس پاکس
زیــر پوســتی و جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن جــوش و 
جوش هــای ســر ســیاه اســت، امــا ایــن کار بایــد توســط 

متخصــص و بــا بررســی نــوع پوســت انجــام شــود.
پاکســازی پوســت بــه دلیــل تحریــک بخش هــای درم و 
اپیــدرم پوســتی در برخــی افــراد می توانــد ســبب التهــاب 

و ایجــاد جــوش صــورت شــود.
پوســت صــورت ماننــد کانــال گــوش بــه صــورت خــودکار 
ــردازد،  ــه پاکســازی و خــارج کــردن مــواد ســمی می پ ب
ــدازه  ــودن بیــش از ان ــه دلیــل بازب امــا دربرخــی افــراد ب
ــی،  ــط بیرون ــوده از محی ــواد آل ــذ پوســتی و ورود م مناف

ــد. ــه وجــود می آی ــه و جــوش صــورت ب آکن
افــراد اگــر دارای پوســت طبیعــی هســتند نیــاز بــه 
پاکســازی پوســت ندارنــد و شســتن صــورت بــا آب ولرم 
و اجــازه دادن بــه پوســت بــرای خشــک شــدن می توانــد 

مانــع از ایجــاد آکنــه در آن هــا شــود.
بارعایــت مــوارد بــاال می توانیــد از داشــتن پوســتی جــوان 

و زیبــا در هرســنی لــذت ببریــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هفتم:  توجه به روزنه هاى 
آسيب رسانى به فرزند)1(

ــته  ــه داش ــد توج ــرم باي ــان محت ــادر و مربي ــدر و م پ
باشــند كــه از ناحيــه هــا و روزنــه هايــى كــه بــه 
فرزندشــان آســيب وارد نشــود، آســيب ها در ســنين 
ــت  ــن اس ــى ممك ــد، در دوران كودك ــف متفاوتن مختل
ــه  ــه گري ــى ب ــى توجه ــًا ب ــانى مث ــيب رس ــه آس روزن
ــى  ــر كثيف ــر اث ــه ب ــه بچ ــى ك ــد در حال ــودك باش ك
لبــاس، ســوختن پاهــا و يــا ... رنــج مــى بــرد و گريان 

ــن ــا ممك ــى شــود و ي م
ــم  ــا ك ــر گرســنگى باشــد و ي ــر اث ــه اش ب اســت گري
ــرس  ــر ت ــر اث ــت ب ــن اس ــز ممك ــادر و ني ــيرى م ش
ــل آســيب رســانى  ــد شــود، از عوام ــه بلن صــداى بچ
مى تــوان صداهــاى ناهنجــار را نــام بــرد، صــداى 
ناهنجــار ضربــه اى ســهمگين بــر اعصــاب و روان 
نــوزاد اســت، صــداى بلنــد و گوش خــراش و ناهنجــار 
ــاب و  ــله اعص ــر سلس ــج، ب ــد و مهي ــاى تن و آهنگ ه
ــه جــا  ــى و مخــرب ب ــار منف ــودك، آث ذهــن و روان ك
ــر  ــوزاد دي ــد و ممكــن اســت باعــث شــود ن مى گذارن
زبــان بــاز كنــد و در حــرف زدن و بيــان مقصــود خــود 
دچــار مشــكات جــدى گــردد بعضــى از مــادران 
بــراى آرام كــردن و مشــغول كــردن كــودكان راديــو يــا 
تلويزيــون را روشــن نموده،صــداى آنــرا بلنــد مى كننــد 
ــه  ــد در حاليك ــب نماين ــه آن جل ــودك را ب ــه ك تاتوج
ممكــن اســت ايــن ســم مهلكــى بــر روح و روان 

ــد. ــان باش كودكش
ــود از  ــت خ ــم و بهداش ــرارى نظ ــودك در برق آزردن ك
ــر در  ــت اگ ــودك اس ــه ك ــانى ب ــاى آسيب رس روزنه ه
ــراط  ــا در بهداشــت او اف ــودك و ي ــار آوردن ك منظــم ب
كنيــم كارى بــس خطرنــاك كرده ايــم و بــه او آســيب 
رســانده ايم انضبــاط شــديد اســتقال كــودك را از 
ــت  ــى تربي ــه نوع ــا او را ب ــع م ــرد و در واق ــن مى ب بي
ــت  ــراط در بهداشــت و نظاف ــم! و اف عروســكى كرده اي
ــارى  ــك بيم ــه ي ــواس ك ــه وس ــود او ب ــث مى ش باع
روحــى روانــى شــديد و خطرنــاك اســت دچــار شــود 

ــود. كــه عــاج آن بســيار ســخت خواهــد ب
اينكــه پــدر مادرهــا بچــه را از تاريكى،ســياهى، غــول، 
ــه شــدت روان كــودك را  ــز ب ــو و... مى ترســانند ني لول
دچــار آســيب مى كنــد و بايــد بــه شــدت از آن پرهيــز 

نمــود.
ســرزنش و تحقيــر، دعــوا و نــزاع پــدر و مــادر، 
بدزبانــى بــا كــودك، تنبيــه و خشــونت، زيــاده روى در 
نصيحت،نازپروردگــى، تبعيــض و بى عدالتــى والديــن، 
ــى و  ــى و ايجــاد تفكــر منف ــى باف ــذاى حــرام، منف غ
بدبينــى در كــودك، مقايســه بــا ديگــران، حمايت هــاى 
افراطــى و بــى جــا، اســتبداد والديــن و... از روزنه هــاى 

آســيب رســانى بــه كــودكان و نوجوانــان اســت.
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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 اولیــن علــل مــرگ و میــر در جهــان مربــوط 
ــی اســت. ــه بیماری هــای قلب ب

ــدن وارد  ــه ب ــه استرســی ب ــه هرگون ــی ک زمان
ــر مشــکل  ــا ه ــی ی ــم از بی خواب می شــود اع
دیگــری می توانــد نامنظمــی در ضربــان قلــب 

ایجــاد کنــد.
ــل مــرگ هــر  بیماری هــای قلــب در راس عل
ــه   ــرار دارد و حمل ــان ق ــردان و زن ــروه م دو گ
قلبــی  عبــارت  اســت  از مــرگ  ســلول های  
عضانــی  قلــب  کــه در اثــر کاهــش  یــا توقــف  
ــاق  ــب  اتف ــرخرگ های  قل ــون  س ــان  خ جری

مــی افتــد.
گرچــه ایــن موضــوع غالبــًا در افــراد بــاالی  ۴۰ 
ــر  ــد در ه ــی توان ــا م ــد، ام ــال  رخ  می ده س

گــروه ســنی دیــده شــود.  
شــایع تر  مــردان   در  قلــب  بیماری هــای 
ــز  ــروز آن  در خانم هــا نی ــزان  ب اســت، امــا می

ــت . ــش  اس ــه  افزای رو ب
ــای  ــاری ه ــان بیم ــرای درم ــه ب ــی ک داروهای
قلبــی تجویــز می شــوند انــواع مختلفــی 
دارای  داروهــا  ایــن  از  کــدام  دارنــد، هــر 
اهــداف متفاوتــی هســتند، کــه بــه نحــوه تأثیر 
بیمــاری قلبــی بــر قلــب بیمــار بســتگی دارند.

ــز شــده، پیــروی از  شــناخت داروهــای تجوی

ــی  ــا، و داشــتن توانای دســتور مصــرف داروه
تشــخیص عــوارض جانبــی احتمالــی آن هــا، 
هــم بــرای خــود بیمــاران قلبــی و هــم بــرای 
کســانی کــه از آن هــا مراقبــت می کننــد، 

ــت. ــروری اس ض
ــای  ــاره داروه ــت درب ــن فرص ــروز و در ای ام
رایــج قلبــی و نحــوه مصــرف آنهــا ایمنــا 
گفتگویــی را بــا »دکتــر محمــد رضــا اخباری- 
متخصــص قلــب و عــروق« انجام داده اســت 

ــد: ــی خوانی ــه م ــه مشــروح آن را در ادام ک
 داروهای قلبی چه دسته بندی هایی 

دارند؟ 
از تنــوع بســیار زیــادی  داروهــای قلبــی 
برخــوردار هســتند و شــامل طیــف وســیعی از 
داروهــا مــی شــوند کــه مــی تــوان آنهــا را بــه 

ــرد. ــدی ک ــه بن ــف طبق اشــکال مختل
یــک طبقــه بنــدی انجــام شــده ایــن اســت 
کــه داروهــا بــر اســاس کاربــردی کــه دارنــد، 
ــه عنــوان مثــال  دســته بنــدی مــی شــوند؛ ب
داروهــای ضــد دردهــای قلــب، داروهایــی کــه 
ــب اســتفاده مــی شــوند،  ــرای نارســایی قل ب
ــی  ــت م ــب را تقوی ــپ قل ــه پم ــی ک داروهای
ــی  ــای اضاف ــع ه ــه مای ــی ک ــد، داروهای کنن
بــدن را دفــع مــی کننــد، داروهایــی کــه بــرای 

تپــش قلــب یــا نامنظمــی هــای ضربــان قلب 
اســتفاده مــی شــوند، دســته دیگــر داروهــای 
ضــد فشــار خــون هســتند کــه تاثیــرات قلبــی 
و عروقــی بــه شــمار مــی رونــد، داروهایــی کــه 
ضــد تصّلــب شــراین هســتند و پاک تشــکیل 
ــد و از  ــی دارن ــه م ــت نگ ــب را ثاب شــده در قل
ایجــاد اختــاالت حــاد جلوگیــری مــی کننــد.

 از هر کدام مثالی برای خوانندگان 
ما بزنید! 

یــه عنــوان مثــال داروهــای ضــد درد قلبــی کــه 
شــایع تریــن آنهــا نیتــرات هــا هســتند، قرص 

هــای زیرزبونــی می باشــند.
 داروهــای ضــد تپــش خــون کــه پــر مصــرف 
تریــن آنهــا اینــدرال اســت، متــورال و داروهــای 
رقیــق کننــده خــون مثــل آســپرین اســت کــه 

هــم خانــواده آن پاویکــس هــا هســتند.
ــده خــون  ــق کنن ــن هــم رقی داروهــای وارفاری
ــن دارو  ــا ای ــی ب ــه خوب ــاران ب ــتند و بیم هس

آشــنا هســتند.
 داروهای رقیق کننده خون چگونه 

عمل می کنند؟ 
از آنجایــی کــه مکانیســم اصلی بیماری بســیار 
شــایع و خطرنــاک ســکته قلبــی، بیــش از حد 
پاکــت هــای خــون و ســلول هــای انعقــادی 
ــر  ــه آغازگ ــی ایجــاد لخت خــون هســتند، یعن
ــن داروهــا  ــی اســت، بنابرای ســکته هــای قلب
اینجــا اهمیــت خــود را نشــان مــی دهــد کــه 
مهمتریــن کاربــرد داروهــای ضــد پاکتــی 

جلوگیــری از ســکته قلبــی اســت.
وقتــی ســکته قلبــی ایجــاد مــی شــود، 
آن  درمــان  بــرای  داروهــا  ایــن   مصــرف 

می توانند مؤثر باشند.
ــته  ــه دو دس ــون ب ــده خ ــق کنن ــای رقی داروه
ــد  ــای ض ــوند، داروه ــی ش ــدی م ــیم بن تقس
پاکــت کــه معــروف تریــن آنهــا »آســپرین« و 
یــک دســته داروهــای ضــد انعقــاد خــون کــه 

ــا »وارفاریــن« اســت. ــن آنه معــروف تری
 آیا در طول گذر زمان ممکن است 
تعداد پالکت های خون در فرد تغییر 

کند؟ داروها بر روی چه بخشی اثر می 
گذارند؟ 

ــه  ــت بلک ــم نیس ــی مه ــت خیل ــداد پاک تع
ــن  ــتند و ای ــم هس ــا مه ــت ه ــرد پاک عملک
ــت را  ــرد پاک ــت عملک ــد پاک ــای ض داروه

ــد. ــی کنن ــف م متوق

برخــی تصــور اشــتباهی دارنــد و گمــان 
مــی کننــد چــون ســن آنهــا بــه ۵۰ ســالگی 
رســیده اســت بایــد آســپرین اســتفاده 
کننــد، در حالــی کــه چنیــن چیــزی از نظــر 
علمــی درســت نیســت و بایــد برای شــروع 
مصــرف آســپرین دالیــل منطقــی و علمــی 

وجــود داشــته باشــد.
ــت و فشــار خــون  ــرای کســی دیاب ــاً ب مث
داشــته باشــد و در ســن ۵۰ ســالگی به ســر 
مــی بــرد، مصــرف آســپرین منطقی اســت، 
کســی ســابقه ســکته قلبــی داشــته باشــد 
ــدارد  ــرای او اشــکالی ن مصــرف آســپرین ب
امــا اینکــه ســن مــاک مصــرف آســپرین 

باشــد، یــک بــاور بســیار اشــتباه اســت.
آســپرین علیرغــم اینکه فوایــد زیــادی دارد، 
ــه از عــوارض  ــادی هــم دارد ک ضررهــای زی
مهــم آن خــون ریــزی هــای سراســر بــدن 
ــی  ــای گوارش ــزی ه ــوص خونری ــه خص ب

اســت.
اگــر کســی بــی دلیل آســپرین مصــرف کند 
و دچــار خونریــزی گوارشــی شــود، خطــای 
ــه  ــرا ک ــت چ ــام داده اس ــودنی انج نابخش
شــروع مصــرف آســپرین باید حتمــًاَ با نظر 
پزشــک باشــد یــا دالیــل علمــی قانــع کننده 

داشــته باشــد.
 کاربرد داروهای وارفارین چیست؟ 

کاربــرد وارفاریــن هــا بــه وســعت آســپرین 
نیســت ولــی خطراتــی بیشــتر از آســپرین 

بــه همــراه دارد.
دارویــی اســت کــه مــا در مــوارد مختــل از 
ــه عنــوان مثــال  آن اســتفاده مــی کنیــم، ب
ــه  ــای او لخت ــاق پ ــل س ــه داخ ــی ک کس
تشــکیل شــده باشــد و همیــن لختــه 
از داخــل پــا بــه ســمت ریــه حرکــت 
کــرده باشــد، بــرای پیشــگیری از بــروز 
اســتفاده  وارفاریــن  از  مغــزی   ســکته 

می کنیم.
کســانی کــه نارســایی قلبــی دارنــد و پمــپ 
قلــب آنهــا بــه خوبــی کار نمــی کنــد و 
مســتعد تشــکیل لختــه هســتند، وارفاریــن 

ــز مــی شــود. ــا تجوی ــرای آنه ب
 وارفارین با آسپرین چه تفاوت 

کاربردی دارند؟ 
آســپرین داروی ضــد پاکــت خــون و 
ــت. ــون اس ــاد خ ــن داروی ضدانعق وارفاری

 در مصرف این داروها چه نکاتی 
را باید رعایت کرد؟ 

برخــاف مصــرف آســپرین کــه دوز ثابتــی 
ــی  ــام م ــاران اع ــه بیم ــه هم ــا ب دارد و م
کنیــم روزانــه ۸۰ میلــی گــرم آســپرین 
مصــرف کننــد، وارفاریــن را بــر اســاس 
ــی. آی. ان. آر«  ــی. ت ــروف »پ ــت مع تس

ــم. ــی کنی ــم م تنظی
ممکــن اســت یــک نفــر بــا نصــف قــرص 
داشــته  درســتی   »  PTINR  « روزانــه 
باشــد؛ ایــن آزمایــش ماهــی یکبار بــر روی 
بیمــار انجــام و بــر اســاس نتیجــه آن، دوز 

دارو را کــم یــا زیــاد مــی کنیــم.
ــا  ــن داروه ــرف ای ــان مص ــت زم ــر اس بهت

ــد. ــروب باش ــا غ ــگام ی ــر هن عص
کســی کــه داروی وارفاریــن مصــرف مــی 
کنــد مجــاز نیســت هیــچ داروی دیگــری را 
بــدون مشــورت بــا پزشــک مصــرف کنــد.

بعضــی داروهــا ممکــن اســت باعــث شــود 
ســطح ایــن دارو در خــون چنــد برابــر شــود 
ــب و  ــای عجبی ــزی ه ــا خونری ــار ب و بیم

بعضــًا خطرنــاک مواجــه شــود.

مصــرف همزمــان داروهــای مســکن مثــل 
قرص هــای بروفــن، دیکلوفنــاک، داروهای 
اعصاب و روان و گوارشــی بــا داروی وارفارین 

بســیار خطرناک اســت.
ــن  ــا مصــرف داروی وارفاری ــه ب ــاری ک بیم
لکــه هــای بنفــش رنگــی بــر روی پوســت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــی کندب ــاهده م ــود مش خ
ــه  ــد ب لکــه هــا در حــال رشــد باشــند، بای
صــورت موقــت وارفاریــن را قطــع و بــا 
ــا اولیــن  ــرا اینه ــد زی پزشــک مشــورت کن
ــن  ــا وارفاری ــمومیت ب ــای مس ــانه ه نش

ــتند. هس

،،
بیماری های  قلبی ســاالنه میلیون ها نفر را 
در سراسر دنیا درگیر می کند و یکی از قابل 
پیشــگیری ترین بیماری هــای حــال حاضــر 
است؛ فقط کافی است فرد سبک زندگی 

ســالمی داشته باشد.

متخصص قلب و عروق مطرح کرد:

خونریزی گوارشی مهمترین عارضه مصرف خودسرانه آسپرین 
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بروز خرافات در عزاداری ها، مردم را 

از اهداف عاشورا دور کرده است
رئیــس هیئــت مدیــره کانــون نشــر فرهنگ اســامی 
ــر  ــن تأثی ــان گفــت: مهم تری حســنات اســتان اصفه
ــه و  ــه جامع ــت ک ــن اس ــا ای ــات در عزاداری ه خراف
ــد ــورا دور می کن ــی عاش ــای اصل ــردم را از هدف ه م

ســیدعلی نکویــی، رئیــس هیئــت مدیرهکانــون 
ــان  ــگ اســامی حســنات اســتان اصفه نشــر فرهن
ــده  ــزاداری و زن ــل ع ــرد: اص ــی اظهارک در گفت وگوی
نگــه داشــتن عاشــورا و مســائل اهــل بیــت)ع( جــزو 
ــف و روش  ــث مختل ــه در احادی ــت ک ــواردی اس م
ــر  ــیعه ب ــای ش ــده و علم ــر ش ــار)ع( ذک ــه اطه ائم

ــد. ــیاری دارن ــد، بس ــای آن تأکی ــام و احی انج
حضــرت  نــگاه  مــا  عصــر  در  داد:  ادامــه  وی 
 امــام و تأکیــد بــر عاشــورا بــا اهــداف عقلــی 
ــه  ــظ روش هــای ســنتی ک ــام حســین)ع( و حف ام
ــه  ــخ معاصــر نقط ــوده، در تاری ــول ب ــع معم در جوام
عطفــی بــود کــه نــگاه صحیح بــه عاشــورا و عــزاداری 

و نهضــت امــام حســین)ع( را نشــان داد.
وی بــا اشــاره بــه خرافــات وارد شــده در عزاداری هــا، 
ــد دســته  ــه چن گفــت: ایــن اشــکاالت و خرافــات ب
ــگاه  ــچ جای ــا هی تقســیم می شــود؛ بخشــی از آن ه
عقلــی یــا شــرعی ای ندارنــد و بــا این کــه اکثــر علمــا 
ــم  ــفانه بازه ــی متاس ــد، ول ــم کرده ان ــا را تحری آن ه
ــه زدن و  ــا قم ــه آن ه ــه نمون ــتیم ک ــاهد آن هس ش

ــال آن اســت. امث
رئیــس هیئــت مدیــره کانــون نشــر فرهنگ اســامی 
حســنات اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بخــش 
ــوان  ــه عن ــورا را ب ــنت های عاش ــردم س ــادی از م زی
ــک  ــب ی ــک ســنت اجتماعــی و مردمــی و در غال ی
عــادت همــه ســاله انجــام می دهنــد، بــدون این کــه 
بــه هــدف عاشــورا و مســائل عاشــورا عنایتــی داشــته 
ــز،  ــه چی ــر از هم ــه داد: مهم ت ــی ادام ــند. نکوی باش
توجــه بــه محتــوای عزاداری هاســت؛ در بعضــی 
می شــود  مطــرح  مســائلی  عزاداری هــا  ایــن  از 
 کــه صحــت نــدارد. بســیاری از علمــا از جملــه 
شــهید مطهــری بــه این گونــه مطالــب اعتــراض 

ــد. دارن
رئیــس هیئــت مدیــره کانــون نشــر فرهنگ اســامی 
ــن  ــر م ــه نظ ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــنات اس حس
ایــن  عزاداری هــا  در  خرافــات  تأثیــر  مهم تریــن 
ــی  ــای اصل ــردم را از هدف ه ــه و م ــه جامع اســت ک
ــی  ــزرگ آزادگ ــد. عاشــورا درس ب عاشــورا دور می کن
بــرای انســان ها دارد ولــی بــا بــروز برخــی خرافــات 
در عزاداری هــا، ایــن درس تبدیــل می شــود بــه 
مســئله ای منفــی کــه متأســفانه بخشــی از جامعــه 

ــه اســت. ــر گرفت ــا را در ب م
وی ادامــه داد: بحــث عاشــورا بحــث ســاده ای 
نیســت کــه فقــط منحصــر بــه یــک عــزاداری و گریــه 
باشــد؛ عاشــورا یــک مکتــب و جریــان انسان ســاز و 
ــم  ــت می کنی ــا از آن غفل ــه م ــت ک ــک درس اس ی
ــم کاری  ــئله ک ــن مس ــا ای ــه ب ــه در رابط ــانی ک و کس

ــتند. ــئول هس ــع مس ــور قط ــه طس ــد، ب می کنن

اصفهان
بعد از ایام سوگواری عاشورا و تاسوعا؛

خانه تکانی اصفهان 
با تالش پاکبانان انجام شد

شــهرداری  شــهری  خدمــات  اداره  رئیــس 
اصفهــان گفــت: در روزهــای عاشــورا و تاســوعا 
هــزار پاکبــان بــرای نظافــت معابــر و جمــع آوری 

ــد. ــال بودن ــهر فع ــای ش زباله ه
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، غامرضــا ســاکتی اظهارکــرد: در ایــام 
ــزاداری  ــام ع ــل به خصــوص در ای ــژه و تعطی وی
اباعبــدهللا الحســین)ع(، مجموعــه پرســنل اداره 
کلیــه  اصفهــان،  شــهرداری  خدمات شــهری 
کارگــران خدمــات شــهری و مجموعــه اجرایــی 

ــد. ــده دارن ــنگین تری برعه ــف س آن وظای
محــرم  ایــام  شــروع  از  قبــل  افــزود:   وی 
در ســطح مناطــق ۱۵ گانــه جلســات توجیهــی و 
آموزشــی پیرامــون مدیریــت پســماند و حفــظ 
نظافــت بــا بیــش از ۲۰۰ هیئــت مذهبــی برگــزار 

شــد.
شــهرداری  شــهری  خدمــات  اداره  رئیــس 
ایــام، ایــن  این کــه در  بیــان   بــا   اصفهــان 
بیــن ۲۰ تــا ۴۰ کارگــر در هــر منطقــه از شــهرداری 
ــام  ــژه انج ــورت وی ــه ص ــت را ب ــات نظاف خدم
دادنــد، تأکیــد کــرد: بیــش از ۲۷۰دســتگاه 
ــر ماشــین آالت  ــه ب ماشــین آالت نظافــت، اضاف
قبلــی بــرای جمــع آوری، انتقــال پســماندها 
نظــر  در  عــزاداری  پاک ســازی محل هــای  و 
ــا پاک ســازی و نظافــت شــهر در  گرفتــه شــد ت
ایــام محــرم بــه ویــژه روزهای تاســوعا و عاشــورا 

ــود. ــام ش ــژه انج ــورت وی به ص
روزانــه  این کــه  بــه  اشــاره  بــا   ســاکتی 
۲ هــزار و ۵۸۹ کارگــر پاکبــان بــرای نظافــت 
معابــر شــهری فعــال هســتند، خاطرنشــان 
ــز هــزار  ــرد: در روزهــای عاشــورا و تاســوعا نی ک
 کارگــر خدمــات شــهری در حالــت آمــاده بــاش 

بودند.
ــی  ــی و فرع ــر اصل ــت معاب ــرد: نظاف وی اظهارک
شــهر طــی ایــن ۲ روز گذشــته انجــام شــد 
ظــروف  از  اثــری  هیــچ  صبــح  امــروز  تــا 
وجــود  شــهر  در  آشــفتگی  و  یکبار مصــرف 

نداشــته باشــد.
رئیــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان 
ــای  ــردم و هیئت ه ــن تشــکر از همراهــی م ضم
مذهبــی ادامــه داد: خوشــبختانه امســال بــا 
آمــوزش، فرهنگســازی و اطاع رســانی مــردم 
خوبــی  همــکاری  مذهبــی  هیئت هــای  و 
بــا شــهرداری داشــتند کــه امیدواریــم ایــن 
همکاری هــا در مناســبت های مختلــف اســتمرار 

ــد. یاب

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

از میــان آداب و رســوم مــاه محــرم می تــوان 
بــه مراســم تعــــزیه اشــاره کــرد. از آن جــا که 
ایــن نمایش مذهبی-ســنتِی منظــوم، همراه 
موســیقی واقعــه کربــا و روز عاشــورا  را بــه 
تصویــر می کشــاند، می توانــد بــه عنــوان 
نمــادی از فرهنــگ و تفکــر شــیعیان باعــث 
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی شــود 
ــق موجــب رشــد گردشــگری  ــن طری و از ای

ــردد. فرهنگــی )Cultural tourism( گ
 تاریخچه تعزیه

تعزیــه تنهــا نمایــش بومــی جهــــان اســام 
اســت. نوعــی درام آئینــــی کــه آمیــزه ای از 
باورهــای اســــامی و ســنن ایرانــی اســت. 
درون مایــه اصلــی آن شــهادت مظلومانــه 
ــت و  ــان اس ــاران ایش ــین)ع( و ی امام حس
بــه عنــوان بخشــی از ادبیــات نمایشــی، بــه 

دوره صفویــه بازمی گــردد. 
ــج  ــرای تروی ــر وســیله ای ب ــه هنــ ــی ک زمان
ــود و از ســوی پادشــاهان  ــب تشــیع ب مذه
صفــوی حمایــت می شــد. هــر چنــد برخــی 
ــه  ــد تعزی ــران تاریخــی معتقدن صاحب نظـــ
در فرهنــگ ایرانیــان ریشــه ای دیرینــه  و 
عمیــق دارد بــه صورتــی کــه پیــش از اســام 

همچــــون  تعـــــزیه  از  گونه هایــی   نیــز 
ســیاوش«  »ســوگ  و  زریــر«  »یــادگار 
ــر روی  ــه هــ ــا ب ــت ام ــته اس ــود داش وج
ــش  ــک نمای ــه ی ــا تعزی ــوانی ی شبیــه خــ
ســمبلیک و نمادیــن اســت کــه بیشــتر 
از شخصیت هــــا، معــــانی را بــه تصویــر 

. ند می کشــا
 عزاداری ماه محـــرم

عــزاداری محــرم از قرن هــا پیــش معمــول و 
مرســوم بــوده اســت. حتــی در دوره صفویــه 
ــه«  ــه »تاورنی ــیاری از جمل ــردان بس جهانگ
ــه ایــن  ــد، ب ــه ایــران ســفر کــرده بودن کــه ب
اشــاراتی  سفرنامه هایشــان  در  مراســم 

داشــته اند.
مراســم ایــام محــرم بــه ویــژه تاســوعا 
مراســم  نمونه هــای  از  یکــی  عاشــورا  و 
فرهنگی-مذهبــی مســلمانان اســت کــه 
هــر ســال در قالــب یــک حرکــت و جریــان 
مردمــی برگــزار می شــود؛ امــا ایــن مراســم 
بــا توجــه بــه ویژگی هــا و قابلیت هایــی کــه 
ــک رخــداد، در  ــه صــورت ی ــد ب دارد می توان
قالــب »کارنــاوال غــم« بــه کشــورهای غیــر 
ــا امــکان جــذب  مســلمان معرفــی شــود ت
بیشــتر گردشــگران خارجــی را فـــــراهم 

آورد.

 گردشگری و فرهنگ
ــا انگیزه هــای گوناگــون صــورت  جهانگــردی ب
ــد  ــا می توان ــن انگیزه ه ــرد. برخــی از ای می گی
ــود.  ــوط ش ــای آن مرب ــگ و آئین ه ــه فرهن ب
ــی  ــه تنهای ــه ب ــک جامع ــر ی ــگ و هنــ فرهن

ــی جــذب گردشــگر را دارد.  توانای
ــه  ــت ک ــگ و سنت هاس ــن فرهن ــع ای در واق
باعــث تغییــر و تفــاوت میــان جوامع می شــود 
 و بــدون آن همه جــــا شــبیه به هم به نظــــر 

می رسد. 
در نتیجــه مراســم مربــوط بــه مــاه محــرم بــه 
ــد  ــران می توان ــورا در ای ــوعا و عاش ــژه تاس وی
بــه عنــوان رویــدادی مهــم در زمینــه فرهنــگ 
مطــــرح شــود؛ رویــدادی کــه باعــث می گردد 
ــی و چــه خارجــی  ــا گردشــگران چــه داخل ت
ــی و  ــراث فرهنگ ــب و می ــی از مذه ــا بخش ب
مذهبــی جامعــه ایــران آشــنا شــوند و تجربــه 
کســب کننــد همچنین ایــن امر باعث توســعه 
توریســم فرهنگــی در ایــران می شــود و از 
آنجــا کــه صنعــت توریســم رابطــه مســتقیمی 
بــا اقتصــاد دارد جــذب گردشــگر فرهنگــی بــه 
اقتصــاد نیــز رونــق و قــدرت بیشــتری خواهــد 

بخشــید.
 گردشگری فرهنــگی 

ــا  ــرار فصل ه ــه تک ــی ک ــاه شمس ــاف م برخ

در زمانــی خــاص را در پــی دارد؛ مــاه قمــری 
ــت  ــوردار اس ــتری برخ ــی بیش ــوع زمان از تن
در نتیجــه ایــن عامــل می توانــد موجــب 
ــارت  ــه عب ــود ب ــفر ش ــتر س ــت بیش جذابی
دیگــر گردشــگرانی کــه بــه حضــــور در 
مراســم مربــوط بــه مــاه محــرم عاقه مندنــد 
می تواننــد برنامــه ســفر خــود را طــوری 
ــان  ــل دلخواهش ــا فص ــه ب ــد ک ــم کنن تنظی
 و برگــزاری آئین هــای محــرم هماهنــگ 

باشد. 
نکتــه بعــدی این کــه زیارتگاه هــا، مکان هــای 
ــگران  ــال گردش ــر س ــی ه ــدس و مذهب مق
ــود  ــه خ ــور ب ــارج کش ــل و خ ــادی از داخ زی
ــر  ــوی دیگ ــه از س ــد در نتیج ــب می کنن جل
ــی انگیــزه  ــوع مذاهــب و مکان هــای دیدن تن
ــم  ــرای گردشــگران، فراه ــری را ب ــم دیگ  مه

می کند.
در مجمــوع تعزیــه و مراســم مــاه محـــــرم 
یــک منبــع و پتانســیل قدرتمنــد فرهنگــی 
و مذهبــی اســت کــه بــا برنامه ریــزی، 
اطاع رســــانِی  تبلیغــات،  بازاریابــی، 
باعــث  می توانــد  و...  نظــارت  گســترده، 
ــی  ــی و بین الملل ــگران داخل ــذب گردش ج
ــه رشــد  ــر جوامعــی کــه ب ــرا اکثــ شــود زی
می دهنــد  اهمیــت  توریســم  صنعــت 
ــاخت های  ــودن زیرس ــم نم ــر فراه ــاوه ب ع
الزم، بــرای آن برنامه ریــزی کوتاه مــدت و 
بلندمــدت در نظــــر می گیرنــد و بــه نوعــی 
از هنــــر و ســرمایه های فرهنگــی خــود 
در جهــت افزایــش درآمــد، اشــتغال زایی 
و  رونــق وضعیــت اقتصــادی اســتفاده 

 . می کننــد

جذب گردشگران
در ماه محرم

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر 
ــار  ــد آث ــدف تولی ــا ه ــنواره ای ب ــزاری جش ــان از برگ اصفه
قرآنــی و بــا تأکیــد بــر مفهــوم امیــد در ایــن دانشــگاه خبــر 

داد.
ــای  ــی از برنامه ه ــه یک ــان اینک ــا بی ــکانی ب ــان مش احس
ــی  ــار قرآن ــد آث ــان، تولی ــر اصفه ــگ و هن ــگاه فرهن دانش
اســت، اظهــار کــرد: فراینــد تولیــد آثــار بــا مضامیــن قرآنــی 
از دو تــرم پیــش در دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان آغــاز 
شــده و تاکنــون قریــب بــه ۷۰۰ اثــر در رشــته های مختلــف 
ــر،  ــن، تئات ــاه، انیمیش ــم کوت ــی، فیل ــر فیلمنامه نویس نظی
ــون  ــته هایی چ ــده و در رش ــد ش ــس و... تولی ــینما، عک س
ــی  ــز تولیدات ــط عمومــی نی مدیریــت امــور فرهنگــی و رواب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــان نام ــه و پای ــی، مقال ــر اینفوگراف نظی

ــه اســت. مفهــوم امیــد صــورت گرفت
مشــکانی ادامــه داد: تولیــد ایــن آثــار در قالــب یــک 
ــه اول  ــه آن نیم ــه اختتامی ــرد ک ــورت می گی ــنواره ص جش
آذر مــاه برگــزار می شــود و در جریــان آن تمامــی آثــار 
بــه مــدت یــک هفتــه بــرای بازدیــد عمــوم عاقمنــدان بــه 
نمایــش درمی آیــد، در روز آخــر نیــز جوایــز اهــدا می شــود 
ــه اســاتید  ــه دانشــجویان و هــم ب ــز هــم ب ــن جوای ــه ای ک

ــرد. ــق می گی ــار تعل ــن آث ــد ای ــای تولی راهنم
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــر اصفه ــگ و هن ــگاه فرهن ــس دانش رئی
دانشــجویان تــا پایــان مهــر مــاه فرصــت دارنــد آثــار خــود 
ــه  ــد و اختتامی ــال کنن ــنواره ارس ــرکت در جش ــرای ش را ب
جشــنواره نیــز در مجتمــع فرهنگــی هنــری فرشــچیان و یــا 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــنتر اصفه ــیتی س ــع س مجتم

ــهدا و  ــواده ش ــا خان ــدار ب ــری در دی ــت هللا ناص ــرت آی حض
ــتقامت  ــر و اس ــل از صب ــا تجلی ــزد ب ــتان ی ــران شهرس ایثارگ
آنــان گفــت: خانــواده شــهدا حــق بزرگــی بــر گــردن مــا دارنــد 
ــدار  ــان پاس ــار آن ــاس ایث ــه پ ــم ب ــه داری ــا وظیف ــه م و هم

آرمان هــای واالیشــان باشــیم.
ــح  ــزد تصری ــه در اســتان و امــام جمعــه ی ــی فقی ــده ول نماین
کــرد: اســتقال و امنیــت کشــور را مدیــون خــون هزاران شــهید 
ــاده و  ــد ایثارشــان را ارج نه ــده هســتیم و بای ــه خــون غلطی ب

چــراغ راه خــود و آینــدگان قــرار دهیــم.
وی خاطــر نشــان کــرد: تکریــم و تجلیــل خانواده هــای شــاهد 
از سیاســت های اصلــی نظــام مقــدس  ایثارگــر یکــی  و 
ــه  ــد ب ــران اســت و همــه مســئوالن بای ــوری اســامی ای جمه

ــد. ــم همــت گمارن ــن مه ای

ناصــری تأکیــد کــرد: روحیــه ایثــار و شــهادت ضامــن تثبیــت و 
اقتــدار جمهــوری اســامی اســت از ایــن  رو بــرای حفــظ اقتــدار 

نظــام بایــد روحیــه ایثــار و شــهادت در جامعــه نهادینــه شــود.
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه توطئه هــای دشــمنان اســام 
ــدف ــامی را ه ــدت اس ــام وح ــمنان اس ــرد: دش ــه ک  اضاف

قــرار داده انــد تــا از ایــن طریــق ضربــات جــدی و جبران ناپذیــر 
بــه مســلمانان وارد کننــد و ایجــاد گروه هــای ملحــد و تکفیــری 
ماننــد طالبــان و داعــش در همیــن راســتا انجام شــده اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان شــهدا را پرچــم عــزت و 
ــه روی  ــد دنبال ــا بای ــار کــرد: م ــد و اظه ســربلندی کشــور خوان
راه شــهدا باشــیم و اقدامــات الزم در راســتای ترویــج فرهنــگ 
ایثــار و شــهادت را بــا برنامه ریــزی منســجم و هدفمنــد انجــام 
ــرده باشــیم. ــه شــهدا را ادا ک ــن خــود ب ــم را ذره ای از دی دهی

جشنواره تولید آثار قرآنی 
در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان برگزار می شود

آگهی فقدان سند
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
پــاک ثبتــی شــماره ۲۵۸۰ فرعــی از ۱۸ اصلی 
واقــع در بخــش ۱۴ اصفهــان ذیــل ثبــت 
۸۸۹۷ در صفحــه ۵۲۱ دفتــر امــاک جلــد ۶۴ 
امــاک بــه نــام رمضــان کبیــری رنانــی تحــت 
ــلیم  ــادر و تس ــل ۰ ص ــی مسلس ــماره چاپ ش
گردیــده اســت و ورثــه وی بــه نــام هــای 
ــد و مهــدی و  ــه و زهــرا و مجی زهــره و مرضی
حســین و شــهربانو شــهرت-همگی کبیــری و 
طاهــره غامــی رنانــی بموجــب گواهــی حصــر 
 ۱3۸۱/۶/3۱ مــورخ   ۲۸۶۸ شــماره  وراثــت 
ــه  ــان ک ــی اصفه ــم دادگاه عموم ــعبه پنج ش
ایشــان خــود بموجــب گواهــی حصــر وراثــت 
ــعبه ۷ ا دادگاه  ــورخ ۱3۷۵/۰۵/۲۰ ش ۵۴۲ م
رمضــان کبیــری  ورثــه  اصفهــان  عمومــی 
ــه  ــی ب ــت کتب ــه درخواس ــا ارائ ــد ب ــی باش م
انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره : ۴۹۶۶3 
مــورخ ۱3۹۶/۰۶/۱۴ گواهــی دفترخانــه ۱۱۲ 
ــه  ــت ک ــی اس ــت مدع ــیده اس ــان رس اصفه
ــود  ــی مفق ــه علتجابجائ ــت آن ب ــند مالکی س
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــای 
ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده انــد لــذا 
ــی  ــک اصاح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب مرات
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ ایی ــل م ذی
یــک نوبــت اگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی مرق
ــن آگهــی ظــرف  ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری
ــن  ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روز اعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا 
مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
ــده ســند مســترد گــردد بدیهــی  ــه کنن ــه ارائ ب
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی 
ــی ســند  ــراض اصل ــا در صــورت اعت نرســید ی
مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد. ــد ش ــررات خواه مق
 م الــف ۲۱3۸۲ رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

آگهی حصر وراثت
بــه  نشــلجی  زاده  علــی  مرتضــی  آقــای 
شناســنامه شــماره ۵3 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۷۷۴/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــی  ــه عل ــی ال ــادروان ول ــه ش ــح داده ک توضی
ــنامه ۲۶ در  ــماره شناس ــه ش ــلجی ب زاده نش
تاریــخ ۱3۹۲/3/۷ اقامتــگاه دایمــی خــود 
ــه حیــن الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه فــرخ امینــی 
ــه ش.ش  ــی ب ــاس عل ــد عب ــلجی فرزن نش
ــی زاده نشــلجی  ــی عل ۴ همســر، محبوب

مریــم   ،۲۶ بــه ش.ش  الــه  ولــی  فرزنــد 
علــی زاده نشــلجی فرزنــد ولــی الــه بــه 
زاده  علــی  فاطمــه   ،۱۲۵۰۲۵۶۷۷۱ ش.ش 
نشــلجی فرزنــد ولــی الــه بــه ش.ش ۱3۵3، 
ــه  ــی ال ــد ول ــی زاده نشــلجی فرزن فرشــته عل
نشــلجی  زاده  علــی  زهــره   ،۷ بــه ش.ش 
فرزنــد ولــی الــه بــه ش.ش ۱۲۵۰۰۲۴۰۸۰، 
مرتضــی علــی زاده نشــلجی فرزنــد ولــی الــه 
بــه ش.ش ۵3، فرزندان.اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ی
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
ــور ۱۲۶۵/ م الــف کاشــان، فاطمــه حســین پ

آگهی حصر وراثت
آقــای رضــا رجــب پــور مرقــی بــه شناســنامه 
شــماره ۶۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۷۷۶/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
شــادروان عبــاس علــی رجــب پــور مرقــی بــه 
شــماره شناســنامه ۱۶ در تاریــخ ۱3۹۵/۱۲/۰۲ 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دایمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه جمیلــه رجــب پــور مرقــی فرزنــد باقــر بــه 
ــی  ــور مرق ــب پ ــره رج ــر، زه ش.ش 3 همس
الهــام   ،3۹ ش.ش  بــه  عباســعلی  فرزنــد 
ــه ش.ش  ــی ب ــاس عل ــد عب ــور فرزن ــب پ رج
۱۲۵۰۰۰3۴۴۱، جــواد رجــب پــور مرقــی فرزنــد 
عبــاس علــی بــه ش.ش ۷۴، رضــا رجــب 
پــور مرقــی فرزنــد عباســعلی بــه ش.ش ۶۴، 
ــی  ــاس عل ــد عب ــور مرقــی فرزن ــه رجــب پ اله
بــه ش.ش ۱۲۵۰۰۰3۴3۱، فرزنــدان. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ــور را در ی مزب
دارد  اعتراضــی  هرکســی  تــا  نمایــد  مــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد   شــورا تقدی

شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
ــف ــور ۱۲۶۶/ م ال کاشــان، فاطمــه حســین پ

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا زیــن الدیــن بــه شناســنامه 
شــماره ۷۰۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۷۸۲/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
صفــری کاه  خانــم  عــزت  شــادروان  کــه 
ــخ  ــنامه ۴۵۹ در تاری ــماره شناس ــه ش ــال ب م
۱3۹۶/3/۴ اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

منحصــر اســت بــه موســی زیــن الدیــن فرزنــد 
محمــد ابراهیــم بــه ش.ش ۵ همســر، مهــدی 
زیــن الدیــن فرزنــد موســی بــه ش.ش ۸۷۹۲، 
معصومــه زیــن الدیــن فرزنــد موســی بــه 
ــن  ــن الدی ــل زی ش.ش ۱۲۵۰۰۰۱۲۹3، ابوالفض
ــن  ــاد زی ــه ش.ش ۱۶۷، می ــی ب ــد موس فرزن
الدیــن فرزنــد موســی بــه ش.ش ۱۲۵۰۱۱۲۰۱۱، 
فاطمــه زیــن الدیــن فرزنــد موســی بــه ش.ش 
ــه  ــد موســی ب ــن فرزن ــن الدی ــرا زی ۱3۲۵، زه

ش.ش ۷۰۰، فرزنــدان.
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

شد.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور ۱۲۷۲/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهی فقدان سند مالکیت
ثبتــی  پــاک  ششــدانگ  مالکیــت  اســناد 
شــماره : ۴۷۰ فرعــی از ۱۲ اصلــی واقــع در 
بخــش ۱۴ اصفهــان ذیــل ثبــت ۲۰۹۴3 در 
ــید  ــام س ــر۱۹۵ بن ــات 3۸۶ و 3۸۹ دفت صفح
ــور  ــاط پ ــم نش ــه خان ــجاد و فاطم ــی س مرتض
ــگ و  ــج دان ــه پن ــبت ب ــب نس ــی بترتی اصفهان
ــی  ــده و تمام ــادر گردی ــاع ص ــگ مش ــک دان ی
آن مــع الواســطه طــی ســند قطعــی ۱۴۶۲۷۶-
ــب  ــه کوک ــان ب ــه ۷ اصفه ۷۹/۱۲/۲۵ دفترخان
اســت.  یافتــه  انتقــال  شــیروانی جوزدانــی 
ــی  ــت کتب ــه درخواس ــا ارائ ــرده ب ــپس نامب س
ــام دو  ــه انضم ــماره ۲۵۰۲۲۲۶۶-۹۶/۶/۱۵ ب ش
ــهود  ــاء ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب
آن ذیــل شــماره ۱۸۷۸۱-۹۶/۶/۱3 بــه گواهــی 
دفترخانــه ۲۸۸ اصفهــان رســیده مدعــی اســت 
کــه اســناد مالکیــت آن مفقــود گردیــده و 
درخواســت صــدور المثنــی نمــوده لــذا مراتــب 
بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۲۰ آیی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم 
ــا مراتــب صورتمجلــس  ــد ت و رســید اخــذ نمای
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ و اصــل ســند مالکیــت ب
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه  ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  اقــدام  نشــود 

ــد  ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
غــرب  ثبــت  اداره  ۲۱3۸۷رییــس  الــف  .م 

حیــدری  اصفهــان 

اگهی ابالغيه پرونده کالسه 9600076
شماره پرونده : ۱3۹۶۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۰۰3۷/۱ 

شــماره بایگانــی  پرونــده : ۹۶۰۰۰۷۶/۱شــماره 
  ۱3۹۶۰3۸۰۲۰۰3۰۰۰۱۴۹  : اباغیــه  آگهــی 
بــه  ۹۶/۶/۱۲بدینوســیله   : صــدور  تاریــخ 
علــی  فرزنــد  جــوال  پــور  محمدرضــا   -۱
ملــی  شــماره  و   ۵۲۵۰۹ شناســنامه  بــه 
۱۲۸۰۹۵3۰۸۱ بــه نشــانی اعامــی متعهــد 
ــان  ــان پنــج رمضــان خیاب ــه : اصفهــان خیاب ل
 -۲  ۱۲۵ پــاک   ۲ کــوی  غربــی  جامــی 
الــه  ســیف  فرزنــد  اســماعیلی  احمدرضــا 
بــه شــماره شناســنامه 33 و شــماره ملــی 
۵۶۵۹۶۰۴۰۰۵ متولــد ۱3۴۹/۰۶/۶ بــه نشــانی 
اعامــی متعهــد لــه : اصفهــان ســه راهــی 
ملــک شــهر نســترن 3 پــاک ۹۶ ابــاغ مــی 
ــارراه  ــران شــعبه چه ــی ای شــود کــه بانــک مل
ــی  ــرارداد بانک ــتناد ق ــه اس ــان ب ــار اصفه آبش
 ۱3۹۴/۰۷/۴ مــورخ   ۹۴۰۷۶۲3۴۴ شــماره 
جهــت وصــول مبلــغ ۸۵۲۹۸۴۶۷ریــال بابــت 
ریــال   ۲۷۷۶33۷۰ مبلــغ  و  طلــب  اصــل 
ــت  ــال باب ــغ ۵۵۴۲۴3۲ ری ــت ســود و مبل باب
ــخ ۹۶/۰۱/۱۵  ــا تاری ــه ت ــر تادی ــارت تاخی خس
بــه انضمــام خســارت تاخیــر روزانــه بــه میــزان 
ــا روز تســویه  ــور ت ــخ مذک ــال از تاری ۷۰۱۱۵ ری
کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما 
ــه  ــی ب ــده اجرائ ــه صــادر نمــوده و پرون اجرائی
کاســه ۹۶۰۰۰۷۶ در ایــن اداره تشــکیل شــده 
ــور، محــل اقامــت شــما  ــزارش مام ــق گ و طب
ــذا  ــده، ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ب
ــاده ۱۸  ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب بن
ــک  ــط ی ــه فق ــاد اجرائی ــرا مف ــه اج ــن نام آئی
مرتبــه در روزنامــه کیمیــای وطــن آگهــی 
ــدت ده روز از  ــی شــود و چنانچــه ظــرف م م
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای تاری

ــردد، ــی گ م
ــناد  ــرای اس ــس اداره اج ــف ۲۱۱۹۴ریی  م ال

ــدی ــان اس ــمی اصفه رس

آگهی فقدان سند 
کامــران   قلــی  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
ــک  ــلیم ی ــا تس ــا ب ــد رض ــتانی فرزن کوهس
ــه  ــماره شناس ــهود بش ــهاد ش ــرگ استش ب
یکتــا   ۱3۹۶۰۲۱۵۵۸۹3۰۰۰۵۹۷ – ۹۶/۶/۶  
ــود  ــی مفق ــان  مدع ــه ۲۵ اصفه ــر خان دفت
شــدن  ســند مالکیــت ســه حبــه و هفتصــد 
و ســی و ســه – هفتصــد و پنجاهــم حبــه 
مشــاع از ۷۲ حبــه ششــدانگ  پــاک ۶۱۸ 
فرعــی از ۱۴ اصلــی واقــع در بخــش ۱۴ 
ثبــت   اصفهــان  کــه در ذیــل  ثبــت  ۴۶۵۷ 
صفحــه ۱۱۲ دفتــر جلــد 3۹ بشــماره چاپــی 
۲۲۵۹۹ صــادر و تســلیم گردیــده  و مالــک 
اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  مرقــوم  
در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و نامبرده 
ــی  ــت  المثن ــند مالکی ــدور س ــای ص تقاض
نمــوده انــد  لــذا دفتــر چــه  ســند مالکیــت  

.لــذا  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  مذکــور  
ــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی  مراتــب ب
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه  ــت آگه ــک نوب در ی
ــه  ــه نســبت ب ــی انجــام معامل کســی مدع
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق مل
ــن  ــخ انتشــار ای ــزد خــود میباشــد از تاری ن
آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود را 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه بــه این اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند 
ــرف  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
/ مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت 
یــا معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 
علیرضــا   ۲۱۴۹۱ الــف  م  شــد   خواهــد 
ــت اســناد و امــاک  ــدر ی-رئیســں ثب حی

ــان ــرب اصفه غ

آگهی احضار 
 ۹۵۰۹۹۸3۶۴۵۴۰۱۱۶۹  : پرونــده  شــماره 

شــماره بایگانــی  شــعبه : ۹۵۱۲۵۵
در پرونــده کاســه ۹۵۱۲۵۵د۱ ایــن شــعبه 
ــد حســینقلی   ــان  فرزن متهــم ســلماز نادری
ــتفاده  ــندعادی و اس ــل س ــام  جع ــه اته ب
ــا  ــت  ب ــه اس ــرار گرفت ــول  ق ــند مجع از س
ــم   ــودن مته ــول المــکان ب ــه مجه ــت ب عنای
ــون  ــاده ۱۷۴ قان ــررات م ــرای  مق و در اج
عمویــم  دادگاههــای  دادرســی   آویــن 
نامبــرده  بــه  امورکیفــری  در  انقــاب   و 
ابــاغ میگــردد تــا ظــرف مهلــت 3۰ روز  از 
انتشــار  ایــن آگهــی جهــت دفــاع  از اتهــام 
ــد   ــر گردن ــعبه  حاض ــن ش ــابی  در ای انتس
بدیهــی اســت  در صــورت عــدم حضــور  
ــی  بعمــل  ــررات رســیدگی غیاب ــق مق مطاب

ــد . ــد  آم خواه
 م الــف ۱۱۸۵ دادیــار شــعبه اول دا دیــاری  
ــتان  ــاب شهرس ــی  و انق ــرای عموم دادس

ســمیرم – حمیــد باقــر هــادی 

دادنامه
 ۹۵۰۶۲۸  -۸۱۸/۹۵  : پرونــده  کاســه 
شــماره  دادنامــه : ۹۶۰۹۹۷۹۷۹۷۲۰۰۴۹۹ 
ــعبه  ــیدگی : ش ــع رس ــورخ ۹۶/۵/۷مرج م
خواهــان  اختــاف   حــل  شــورای   ۴۲
احمدعلیــزاده  نشــانی خ کهنــدژ ک مــادی 
ــام  ــل غ ــتان وکی ــن نگارس ــی ب ش کریم
ــیمین   ــه راه س ــانی س ــمند نش ــا دانش رض
ــارگاد  ــع پاس ــن  مجتم ــپ بنزی ــد از پم بع
ــی  ــده طوب ــد۱۶    خوان ــوم واح ــه س طبق
المــکان  مجهــول  نشــانی   فتحــی  
خواســته : مطالبــه  گردشــکار : پــس از 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن 

ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف بکاس
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی 
ــرح  ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد  رای 
قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی احمــد علیــزاده بــا وکالــت غامرضــا 
ــه  ــی فتحــی ب ــت طوب ــه طرفی دانشــمند  ب
ــل و  ــد و چه ــغ یکص ــه مبل ــته مطالب خواس
یــک میلیــون و هفتصــد و پنجــاه هزارریــال  
ــی و  ــارت دادرس ــه وخس ــراه هزین ــه هم ب
تاخیــر تادیــه بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان 
بــا اســتناد بــه یــک فقــره رســید و پرداخت 
از طریــق دســتگاه  خــود پــرداز   وجــه 
ــد   ــتای  خری ــان در راس ــت  خواه مدعیس
ــه  ــر  را ب ــغ صــدر الذک ــده  مبل دالر  از خوان
ــن  ــوده  لیک ــز  نم ــان واری ــاب  خواه حس
ــور  ــه مذک ــت  وج ــس از دریاف ــده پ خوان
ــا خواهــان قطــع نمــوده  ــاط  خــود را ب ارتب
ــان  ــه خواه ــز ب ــی  را نی ــای ابتیاع و دالره
ــه وجــه  ــذا مطالب ــوده اســت  ل ــل نم تحوی
ســوی  از  اســت   نمــوده  را  پرداختــی  
ــی  ــاغ  قانون ــف اب ــا وص ــان ب ــر خواه دیگ
وقــت رســیدگی از طریــق  نشــر آگهــی  در 
ــه  ــده و الیح ــر نش ــی حاض ــه دادرس جلس
ای  کــه حکایــت از انــکار و تکذیــب دعــوی 
ــوده  ــه ننم ــورا ارائ ــه ش ــد ب ــه باش مطروح
نیــاورده  اســت  و دفاعــی هــم بعمــل 
باایــن وصــف  شــورا بــا احــراز مشــخصات 
دریافــت  و پرداخــت کننــده و میــزان وجــه 
واریــزی  ازبانــک حوالــه  کننــده و دریافــت 
ــک )  ــده وجــه اســتعام کــه هــردو بان کنن
ــد   ــوده ان ــی نم ــن ( گواه ــامان و قوامی س
ــده  ــه حســاب  خوان ــغ خواســته ب ــه مبل ک
ــه   ــت وج ــذا دریاف ــت  ل ــده اس ــز ش واری
توســط خوانــده رادارا شــدن   مســتندا  بــه 
ــن  ــون آئی ــواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  قان م
ــت  ــه پرداخ ــده را ب ــی خوان ــی مدن دادرس
ــون  و  ــک میلی ــل و ی ــد و چه ــغ یکص مبل
ــل  ــت اص ــال  باب ــاه هزارری ــد و پنج هفتص
خواســته حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــرای  ــا اج ــی ت ــر آگه ــه نش ــی و هزین قانون
کامــل  حکــم و مبلــغ ســه میلیــون و 
ــاه  ــدو پنج ــزار و  هفتص ــه ه ــتاد و س هش
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
 ۹۵/۸/۲3( تاریــخ  از  تادیــه  و  تاخیــر 
لغایــت اجــرای کامــل  حکــم در حــق 
ــد رای  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــت واخواهــی  ــام مهل ــس از اتم شــعبه و پ
نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

 می باشد .
م الــف ۱۸۴۰۹ قاضــی شــعبه ۴۲ شــورای 

حــل اختــاف  اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   ۹۶۰۴۴۶ کاســه 
 ۹۶/۵/3۱ ۹۶۰۹۹۷۶۷۹3۷۰۲۴۱۹مــورخ 
شــورای   ۷ شــعبه  رســیدگی  مرجــع 
ــان  خواهــان آقــای  حــل اختــاف اصفه
ــرج  ــد ای ــی فرزن ــر الله ــا خی ــد رض حمی
ــروی  ــزرگ روب ــازار ب نشــانی : اصفهــان ب
پاســاژ صــدر فروشــگاه  خیــر اللهــی  
خوانــده حمیــد بــت شــکن فرزندعبــاس 
نشــانی   مجهــول المــکان بخواســته 
بــه  عنایــت  بــا   : ............ گردشــکار 
نظریــه  اخــذ  و  پرونــده  محتویــات 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن 
ــا اســتعانت از  ــم رســیدگی  ب ــام خت اع
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــال  بش ــد متع خداون
بــه صــدور رای می نمایــد . رای دادگاه  در 
خصــوص دادخواســت حمیــد رضــا خیــر 
اللهــی فرزندایــرج بطرفیــت حمیــد بــت 
شــکن فرزنــد عبــاس  بخواســته مطالبــه 
مبلــغ پنجــاه میلیــون  ریــال وجــه یــک 
فقــره چــک بــه شــماره  هــای ۲۹۹3۲۵ 
ملــی  بانــک  عهــده   ۹۶/3/۱۵ مــورخ 
ایــران  بــه انضمــام خســارات دادرســی و 
تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــتندات   ــول مس ــه اص ــی و ماحظ تقدیم
ــی  ــر آگه ــاغ نش ــا اب ــه ب ــوی  و اینک دع
ــی  در جلســه شــورا  ــت و انتظــار کاف وق
و  دعــوی  قبــال  در  و  نشــده  حاضــر 
مســتندات ابــرازی  خواهــان ایــراد و 
تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده  و مســتندات 
ــه  ــتغال ذم ــت از اش ــز حکای ــرازی نی اب
ــی  ــت  م ــان را حکای ــه خواه ــده  ب خوان
ــد علــی هــذا  ضمــن ثابــت دانســتن   کن
دعــوی بــه اســتناد مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ 
ــواد  ــی  و م ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
قانــون   ۲۴۹ 3۱۵و3۱۰و3۰۹و3۰۷ 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــارت حک تج
بــه پرداخــت پنجــاه میلیــون ریــال   بــه 
ــک  ــوان اصــل خواســته و پرداخــت ی عن
ــال  ــاد هزارری ــون و هشــتصد و هفت میلی
بــه  دادرســی  خســارات  عنــوان  بــه  
ــه  از  ــر و تادی ــارات تاخی ــت خس پرداخ
ــان وصــول  ــت  زم ــخ ۹۶/3/۱۵ لغای تاری
ــک  ــرخ شــاخص بان ــق ن ایصــال  آن طب
و  صــادر  خواهــان  حــق  در  مرکــزی  
اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی 
ابــاغ قابــل  از  و ظــرف ۲۰ روز پــس 
ــود  ــد ب ــعبه خواه ــن ش ــی در ای واخواه
. .و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ــاغ  ــس از اب ــدت بیســت روز پ ظــرف م
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب
 عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

 میباشد 
 ۷ شــعبه  قاضــی   ۲۰3۸3 الــف  م  

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

امام جمعه یزد: 

خانواده شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند



اطالعرسانی8
آگهی ابالغ وقت رســیدگی

نظــر بــه اینکــه خواهــان علــی طیرانــی راد 
ــت  ــار از پرداخ ــته اعس ــه خواس ــتی ب دادخواس
محکــوم بــه، بــه طرفیــت  زهــرا ســادات آذری 
اصــل بــه دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس 
از ارجــاع بــه شــعبه ششــم دادگاه حقوقــی بــه 
کالســه 960318 ثبت و بــرای روز 1396/08/08 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ــاعت 8/30 صب س
ــده مجهــول المــکان  گردیــده از آنجــا کــه خوان
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه  دادرســی 
در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 
ــر  ــه دادگاه حاض ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ک
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور، 
خواهــد اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم   دادگاه 

 کرد.
ــان  ــی کاش ــم دادگاه حقوق ــعبه شش ــر ش دفت

1255/ م الــف

آگهــی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  مدیحیــان  مهــدی  آقــای 
شــماره 770 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   767/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان عباســعلی مدیحیــان بــه شــماره 
 1396/06/23 تاریــخ  در   1498 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
فرزنــد  مدیحیــان  محمدرضــا  بــه  اســت 
ــان  ــدی مدیحی ــه ش.ش 81، مه ــعلی ب عباس
ــد  ــه ش.ش 770، مجی ــی ب ــاس عل ــد عب فرزن
ــه ش.ش 928،  ــد عباســعلی ب ــان فرزن مدیحی
ــه ش.ش  ــد عباســعلی ب ــان فرزن ــر مدیحی امی

والغیــر. فرزنــدان   1250126665
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

شد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 1241/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

آگهــی حصر وراثت
آقــای علــی محمــد براتــی بــه شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 6 ب ش
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   756/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــی ب ــه برات ــح ال ــادروان فت ــه ش ک
شناســنامه 11 در تاریــخ 1396/06/12 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــی  ــه عل ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
محمــد براتــی فرزنــد فتــح الــه بــه ش.ش 6، 
ــه ش.ش  ــه ب ــح ال ــد فت ــی فرزن ــه برات فاطم
بــه  الــه  فتــح  فرزنــد  براتــی  مهــدی   ،30
ــح  ــد فت ــی فرزن ــین برات ش.ش 44666، حس
ــک  ــدان والغیر.این ــه ش.ش 586، فرزن ــه ب ال
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ــور را در ی مزب
و  دارد  اعتراضــی  تــا هرکســی  نمایــد  مــی 
از  باشــد  او  نــزد  متوفــی  از  وصیتنامــه  یــا 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

 شد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 1242/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

دادنامه
فرزنــد  میرباقــری  احمــد  آقــای  خواهــان: 
نمــازی  وحیــد  آقــای  وکالــت  بــا  عبــاس 
ــه نشــانی کاشــان- ــد عبــاس ب قمصــری فرزن

طبقــه  کرمانــی-  معلم-ســاختمان  میــدان 
اول- واحــد اول خوانــدگان:1- آقــای آریــن 
ــی  ــای عل ــد محمــد 2- آق ــان فرزن دخــت کیه
ــه نشــانی  ــی ب ــواد همگ ــد ج ــان فرزن ــا کیه آق
پســیان  خ  اردبیلــی-  مقــدس  خ  تهــران- 
خواســته:  مشــرقی-پ4  جامــی  شــمالی- 
در  دادگاه  رأی  نامــه  بیــع  تأییــد  و  تنفیــذ 
ــا  خصــوص دعــوای آقــای احمــد میرباقــری ب
ــا  ــی آق ــت 1- عل ــازی بطرفی ــای نم ــت آق وکال
ــد از  ــه بع ــان ک ــت کیه ــن دخ ــان 2- آری کیه
وفــات آقــای علــی آقــا کیهــان ورثــه وی آقــای 
ــد  ــان فرزن ــی کیه ــه همگ ــالل، جمیل ــواد، ج ج
علــی و خانــم آریــن دخــت کیهان)همســر 
ــای  ــته تقاض ــه خواس ــان( ب ــی کیه ــوم عل مرح
ــذ و  ــر تنفی ــی ب ــم مبن ــدور حک ــیدگی و ص رس
تاییــد بیــع نامــه مــورخ 80/10/24 نســبت بــه 
ســهم خوانــدگان بــا احتســاب کلیــه خســارات 
وارده قانونــی بشــرح متــن بــا عنایــت بــه 
مجمــوع محتویــات پرونــده و مالحظــه قــرارداد 
ــه امضــا  ــه ب ــورخ 80/10/24 ک ــه م ــه نام مبایع
ــدگان  ــا خوان ــا و مخصوص ــراد کیهانه ــه اف کلی
ردیــف اول و دوم رســیده اســت و از طــرف 
پرونــده کالســه  در  خوانــدگان  خــود  دیگــر 
شــماره 920878 شــعبه ســوم حقوقــی کاشــان 
ــه  ــه ثمــن معامل ــه دادخواســت مطالب ــدام ب اق
ــول  ــی از قب ــود حاک ــن خ ــه ای ــد ک ــوده ان نم
وقــوع معاملــه را فــی مابیــن خــود و خواهــان 
دارد لــذا دادگاه باتوجــه بــه مراتــب فــوق و 
ــان  ــته خواه ــدارک خواس ــناد و م ــه اس مالحظ
و  داده  تشــخیص  وارد  ایــن خصــوص  در  را 
مســتندا بــه مــاده 10 قانــون مدنــی و مــواد 194 
و 198 و 519 و 515 قانــون آییــن دادرســی 

ــورخ  ــه م ــع نام ــد بی ــذ و تایی ــه تنفی ــم ب حک
80/10/24 نســبت بــه خواهــان و خوانــدگان 
ــم  ــن حک ــش و همچنی ــهم خوی ــزان س ــه می ب
بــه  خوانــدگان  تضامنــی  محکومیــت  بــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 1/000/000 ری ــت مبل پرداخ
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
هــر یــک بــه میــزان ســهم االرث در حــق 
رأی  مــی گــردد.  اعــالم  و  خواهــان صــادر 
ــالغ  ــس از اب ــرف 20 روز پ ــی و ظ ــادره غیاب ص
ــپس  ــعبه و س ــن ش ــی در همی ــل واخواه قاب
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــرف 20 روز قاب ظ
 محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان

 می باشد.
دادرس شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی 

کاشــان، علــی زیالیــی 1250 / م الــف

دادنامه
خواهــان: آقــای اکبــر میرباقــری فرزنــد عباس 
زیارتــی،  اصفهــان- کاشــان خ  نشــانی  بــه 

ــری ــزل میرباق ــر، من ــه راه یاس ــش س نب
خوانــده: آقــای محمــد ایــزدی فرزنــد رجبعلــی 
ــب  ــوار قط ــان، بل ــان- کاش ــانی اصفه ــه نش ب
ــن  ــار آه ــودرو، انب ــران خ ــروی ای ــدی، روب راون

ــک ــه چ ــه وج ــته: مطالب ــع خواس آالت صان
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــکار: ب گردش
دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم بــه شــرح 
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. 
رأی دادگاه در خصــوص دعــوی آقــای اکبــر 
میرباقــری فرزنــد عبــاس بطرفیــت آقــای 
ــته  ــه خواس ــی ب ــد رجبعل ــزدی فرزن ــد ای محم
ــال  ــزان 662/900/000 ری ــه می ــه ب ــه وج مطالب
ــای  ــه شــماره ه ــره چــک ب ــه موجــب دو فق ب
 453/600/000 مبلــغ   94/10/17  -442869
مبلــغ   94/12/17  -442880 و  ریــال 
209/300/000 ریــال عهــده بانــک ســپه بــه 
انضمــام خســارات دادرســی و خســارت تأخیــر 
تادیــه نظــر بــه اینکــه وجــود اصــل ســند 
تجــاری فــوق االشــعار در یــد خواهــان داللــت 
ــا  ــده ت ــه خوان ــتغال ذم ــن و اش ــاء دی ــر بق ب
میــزان مــورد خواســته داشــته و نظــر بــه 
ــی  ــالغ قانون ــم اب ــوی علیرغ ــده دع ــه خوان اینک
اخطاریــه خویــش در جلســه دادرســی حضــور 
ــرده و  ــال نک ــه ای ارس ــه دفاعی ــه و الیح نیافت
دلیلــی بــر پرداخــت دیــن یــا ابــراء ذمــه خــود 
بــه نحــوی از انحــاء قانونــی ارایــه ننمــوده فلــذا 
ــوی مطروحــه  ــوق دع ــب ف ــه مرات ــا ب دادگاه بن
ــه  ــتندا ب ــخیص داده و مس ــت تش را وارد و ثاب
ــواد 249، 310،  ــی و م ــون مدن ــاده 1257 قان م
311،312 و 314 قانــون تجــارت و مــواد 194 و 
198 و 502،515 و و 519 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی و مــاده واحــده قانــون استفســاریه 
اصــالح  قانــون   2 مــاده  الحاقــی  تبصــره 
مــوادی از قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع 
ــه  ــدگان را ب ــام خوان ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــال  ــغ 662/900/000 ری ــی مبل ــت تضامن پرداخ
بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارات 
ورودی  و  دادرســی  هــای  دادرســی)هزینه 
اوراق دادخواســت و تصدیــق  دادخواســت و 
پرداخــت  و  دادخواســت(  بــه  منضمــات 
ــه وجــوه اســناد تجــاری  ــر تادی خســارت تاخی
ــا  ــید ت ــای سررس ــخ ه ــوی از تاری ــتند دع مس
ــی  ــورم اعالم ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــان وصــول ب زم
ــبه و  ــرا محاس ــن االج ــه حی ــزی ک ــک مرک بان
ــوم  ــان محک ــق خواه ــود در ح ــی ش ــن م تعیی
مــی نمایــد. رأی صــادره غیابــی و بــدوا ظــرف 
ــل واخواهــی از  ــالغ قاب ــخ اب بیســت روز از تاری
ناحیــه محکــوم علیهــم در همیــن شــعبه دادگاه 
و ســپس ظــرف بیســت روز از تاریــخ انقضــای 
مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه 
ــان ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــرم تجدی ــای محت  ه

 می باشد.
مهــدی صادقــی- دادرس شــعبه هفتــم دادگاه 

عمومــی حقوقــی کاشــان 12490 / م الــف

آگهــی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــه ب آقــای ســید احســان محمدی
شــماره 39044 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   740/96 کالســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســید حســین محمدیــه بــه 
شــماره شناســنامه 312 در تاریــخ 1396/01/28 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه  ــه ب ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــکینه ربیع ــه س ب
ــه  ش.ش 260 همســر، ســید احســان محمدی
فرزنــد ســید حســین بــه ش.ش 39044، 
ــین  ــد سیدحس ــه فرزن ــن محمدی ــید محس س
محمدیــه  ســادات  اکــرم  ش.ش285،  بــه 
فرزنــد ســید حســین بــه ش.ش 947، مریــم 
ــه  ــین ب ــید حس ــد س ــه فرزن ــادات محمدی س
ش.ش 345، اعظــم ســادات محمدیــه فرزنــد 
فرشــته   ،468 ش.ش  بــه  حســین  ســید 
ــه  ــین ب ــید حس ــد س ــه فرزن ــادات محمدی س
ش.ش 1607 فرزنــدان والغیر.اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ی
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری از متوفــی ن
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــورای  ــم ش ــعبه شش ــی ش ــف 1221 قاض م ال
ــور ــین پ ــه حس ــان، فاطم ــالف کاش ــل اخت ح

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای مســعود باقــری بــا وکالــت رضــا فــروزان 
ــه  ــه ب ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــر  دادخواس مه
ــورا  ــن ش ــه ای ــر ب ــاطی ف ــعید نش ــت س طرفی
تســلیم کــه بــه کالســه 95/791  ثبــت و بــرای 

رســیدگی  وقــت    17:00 ســاعت   96/09/18
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 
ــت  ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 
جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 
ــوب و  ــده محس ــالغ ش ــت اب ــور دادخواس حض
ــه  ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ش
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت 

ــت. ــدت آن ده روز اس درج و م
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 96/07/01 ــه تاری ــف ب 5/37/646/م ال

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــود مهــوری 
رضــا  آقــای  وکالــت  بــا  غالمعلــی  فرزنــد 
آبــاد خ  بــه نشــانی حبیــب  فــروزان مهــر 
قائــم  حســینیه  کــوی  کاشــانی  محتشــم 
روبــروی پــالک 5 و آدرس وکیــل دولــت آبــاد 
ــر  ــروزان مه ــای ف ــر آق ــب دادگســتری دفت جن
ــانی  ــه نش ــلی ب ــا توس ــم : رض ــوم علیه محک
ــب  ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم مجه
رأی شــماره 117 بــه تاریــخ 96/04/14 حــوزه 3 
حقوقــی برخــوار  شــورای حــل اختــالف برخــوار  
ــه : پرداخــت  ــوم اســت ب ــه محک ــوم علی محک
جمعــا بــه مبلــغ 120000000 ریــال یکصــد و 
ــای  ــفته ه ــره س ــال دو فق ــون ری ــت میلی بیس
مذکــور و مبلــغ 1615000 ریــال هزینــه دادرســی 
و حــق الوکالــه وکیــل بــه مبلــغ 4300000 ریــال 
ــت  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی و تاخی
بــر  وصــول کــه  زمــان   لغایــت   96/02/20
ــی  ــبه م ــورم محاس ــاخص ت ــرخ ش ــاس ن اس
ــه اجــرای  ــا هزین گــردد در حــق خواهــان ضمن

ــت. ــه اس ــوم علی ــده ی محک ــه عه ــم ب حک
 مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
ــد ،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ب
ــتیفاء  ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد 
بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
اعــالم صریحــا  نــدارد  مالــی  اگــر  و   کنــد 

 نماید.  
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: امیــر زارعــان بــه 
ــم  ــام رضــا ک قائ ــاد خ ام نشــانی محســن آب
ــاد خ  ــه نشــانی محســن آب ــان ب ــزل زارع 2 من
امــام رضــا ک قائــم 2 منــزل زارعــان محکــوم 
علیهــم : مجتبــی صادقــی بــه نشــانی مجهــول 
المــکان  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 
ــخ 95/10/09 حــوزه  شــعبه دوم  ــه تاری 488 ب
برخــوار  شــورای حــل اختــالف برخــوار  محکــوم 
علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 
ــت اصــل خواســته و 310000  ــال باب 20000000 ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 95/02/01 
لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه 
ــوم  ــرا محک ــت اج ــر باب ــم عش ــام نی ــه انضم ب
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــردد. م ــی گ م
: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 
ــف اســت ظــرف ده  ــه مکل شــد ، محکــوم علی
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد.   ــالم نمای اع
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان برخــوار

اخطار اجرایی
ــه  ــی ب ــه: عبــاس طغیان مشــخصات محکــوم ل
ــه  ــری کوچ ــان مطه ــاد خیاب ــت آب ــانی دول نش
حــر پ 37 محکــوم علیهــم : ســید ســعید 
زهرویــه بــه نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم 
ــخ  ــه تاری ــه موجــب رأی شــماره 598 ب ــه : ب ب
95/11/19 حــوزه  شــعبه دوم برخــوار  شــورای 
حــل اختــالف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم 
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 15000000 ریــال 
ــال  ــغ 815000 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــل  ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال ــت هزین باب
بــه مبلــغ 600000 ریــال و خســارت تاخیــر 
ــخ 89،5000000/05/05-5000000- ــه از تاری تادی

89/01/20، 5000000-89/01/30 بــر مبنــای نــرخ 
ــون  ــاده 34 قان ــه. م ــوم ل ــق محک ــورم در ح ت
شــوراهای حــل اختــالف: چنانچــه محکــوم 
علیــه محکــوم بــه را پرداخــت نکنــد و اموالــی 
ــا تقتضــای ذینفــع و  ــد ب ــه دســت نیای از وی ب
ــون  ــال قان ــت اعم ــب جه ــی مرات ــتور قاض دس
نحــوه اجــراء محکومیــت هــای مالــی بــه اجراء 

ــود.   ــی ش ــالم م ــتری اع ــکام دادگس اح
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان برخــوار

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: عبــاس طغیانــی بــه 
ــری کوچــه  ــان مطه ــاد خیاب ــت آب نشــانی دول
حــر پ 37 محکــوم علیهــم : حســین امینــی 
آزادانــی بــه نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم 
بــه : بــه موجــب رأی شــماره 95/599 بــه 
ــوار   ــعبه دوم برخ ــوزه  ش ــخ 95/11/19 ح تاری
شــورای حــل اختــالف برخــوار  محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 12550000 
ــغ 728000  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال ــت هزین ــال باب ری
وکیــل بــه مبلــغ 500000 ریــال و همچنیــن 
ــخ 88/11/30  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه.

ــالف:  ــل اخت ــوراهای ح ــون ش ــاده 34 قان  م
را  بــه  محکــوم  علیــه  محکــوم  چنانچــه 
ــت  ــه دس ــی از وی ب ــد و اموال ــت نکن پرداخ
ــی  ــتور قاض ــع و دس ــای ذینف ــا تقتض ــد ب نیای
ــراء  ــوه اج ــون نح ــال قان ــت اعم ــب جه مرات
ــکام  ــراء اح ــه اج ــی ب ــای مال ــت ه محکومی

ــود.   ــی ش ــالم م ــتری اع دادگس
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان برخــوار

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان

اداره ثبت اســناد و امالک حوزه ثبت 
ملــک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
و ســاختمانهای  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت 
ــای  ــر آرای شــماره ه ــد ســند رســمی براب فاق
ــن تکلیــف  ــون تعیی ــات موضــوع قان ــل هی ذی
وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــی حــوزه  ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت
ــش 16  ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ثب
رســمی  اســناد  بااســتناد  اصفهــان  ثبــت 
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
ــارض  ــه و بالمع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف
اســت  گردیــده  محــرز  ذیــل  متقاضیــان 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب مرات
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت م
متقاضیــان  مالکیــت  اســناد  صــدور  بــه 
از  تواننــد  باشــند  مــی  اعتراضــی داشــته 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
ــور و  ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص اس
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
ــند  ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
ــه دادگاه  ــع از مراجعــه متضــرر ب ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139660302018000585 شــماره  رای  برابــر 
 1392114402018001188 پرونــده  کالســه 
ــدر  ــد حی ــری فرزن ــال امی ــی هللا م ــای ول آق
بشــماره شناســنامه 47 صــادره از فریــدن  
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت  64.05 متــر مربــع احداثــی بــر 
روی قســمتی از پــالک 28  اصلــی واقــع 
ــع  ــور م ــداری بط ــر خری ــی عص ــهرک ول در ش
ــی ــعیدی خرزوق ــر س ــای قدی ــطه از آق الواس

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/11
تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1396/07/26

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 
ــه تاریــخ 96/07/05 664 /37/05/الــف/م ب

اخطار اجرایی
ســیفی  کریــم  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــن  ــی اب ــان عل ــاد خیاب ــت آب ــانی دول ــه نش ب
ابیطالــب کــوی 25 پالک 345 محکــوم علیهم 
: حســن اشــرفیان بــه نشــانی مجهــول المکان  
ــماره 250  ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب محک
ــخ 96/03/21 حــوزه برخــوار  شــورای  ــه تاری ب
حــل اختــالف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم 
ــال  ــغ 54000000 ری ــت مبل ــه : پرداخ ــت ب اس
بابــت خــودروی جایگزیــن و مبلــغ 1000000 
ریــال بابــت هزینــه حمــل بــا جرثقیــل و مبلــغ 
1500000 ریــال بابــت هزینــه کترشناســی و 
ــت فراشــیز پرداختــی  ــال باب ــغ 6000000 ری مبل
بابــت هزینــه  ریــال  160000 هــزار  مبلــغ  و 
ــال  ــغ 62660000 ری ــت مبل ــی و پرداخ دادرس
ــور و پرداخــت خســارت  ــغ مذک ــع کل مبل جم
تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت 
طبــق  حکــم  اجــرای  لغایــت   95/03/16
ــرای  ــط اج ــه توس ــزی ک ــک مرک ــاخص بان ش
احــکام محاســبه خواهــد شــد و پرداخــت 
ــرا  ــه اج ــت هزین ــوق باب ــغ ف ــر مبل ــم عش نی
ــن  ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان . م
ــد  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
ده  اســت ظــرف  علیــه مکلــف  ، محکــوم 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــه خــود ق ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد.   ــالم نمای اع
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 

آگهــی مزایــده و فروش اموال 
غیر منقول

ر  برخــوار  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
خصــوص پرونــده کالســه 950334 اجــرای 
ــرکت  ــه ش ــوم علی ــه در آن محک ــکام ک اح
ــت  ــوم اس ــش محک ــش آذرخ ــن پاالی رامی
در  ریــال   212478445 پرداخــت  بــه 
حــق آقــای علیرضــا گل آقایــی و مبلــغ 
10623922 ریــال بابــت هزینــه اجــرا در 
ــده  ــه مزای ــر دارد جلس ــت در نظ ــق دول ح
ای در تاریــخ 96/08/03 ســاعت 9 صبــح 
در محــل دادگســتری برخــوار دفتــر اجــرای 
ــی  ــد م ــن خری ــد طالبی ــزار نمای احــکام برگ
ــوال  ــده از ام ــل از مزای ــج روز قب ــد پن توانن
ــی  ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد. مزای ــد نماین بازدی
ــل  ــه حداق ــده کســی اســت ک شــروع و برن
ــروع و  ــده ش ــی ش ــغ ارزیاب ــد مبل ده درص
برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده درصــد 
مبلــغ ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه 
ــن قیمــت را  همــراه داشــته باشــد و باالتری
ــن  ــتگاه چی ــک دس ــد .1-ی ــنهاد نمای پیش
ــال  ــغ 140000000 ری ــه مبل ــر هــوا ب کــن فیلت
فیلتــر هــوای  تولیــد  یــک دســتگاه   -2
خــودرو تمــام اتوماتیــک بــه مبلــغ 210000000 

ــال ری
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقــی  برخــوار

آگهــی مزایــده و فروش اموال غیر 
منقول

حقوقــی  احــکام  اجــرای  دوم  شــعبه 
دادگســتری برخــوار در خصــوص پرونــده 
در  احــکام کــه  اجــرای   960201 کالســه 
آن محکــوم علیــه آقــای فرهــاد قدیــری 
اســت  محکــوم  اکبــر  فرزنــد  خرزوقــی 
85855000 ریــال در حــق  بــه پرداخــت 
ــغ  ــی و مبل ــوی وردنجان ــد مول ــای محم آق
در  اجــراء  هزینــه  بابــت  ریــال   4300000
ــده  ــه مزای ــر  دارد جلس ــت در نظ ــق دول ح
ای در تاریــخ 96/08/02 ســاعت 9 صبــح 
در محــل دادگســتری برخــوار دفتــر اجــرای 
خریــد  طلبیــن  نمایــد  برگــزار  احــکام 
مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده از 
آبــاد  پارکینــگ حبیــب  واقــع در  امــوال 
ــی  ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد . مزای ــد نماین بازدی
ــه  ــت ک ــی اس ــده کس ــروع و برن ــده ش ش
حداقــل ده درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده 
داشــته  همــراه  بــه  مزایــده  زمــان  در  را 
پیشــنهاد را  قیمــت  باالتریــن  و   باشــد 

 نماید .
2-یــک دســتگاه خــودرو پرایــد ســفید 
 53500000 بــه مبلــغ  رنــگ مــدل 1379 

ــال ری
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقــی  برخــوار

دادنامه
ــه شــماره:  ــده کالســه: 95/265 دادنام پرون
411-96/05/21 شــعبه دوم شــورای حــل 
اختــالف برخــوار خواهــان: امیــر زارعــان 
ــام  ــان ام ــاد خیاب ــن آب ــانی محس ــه نش ب
اصغــر  علــی  منــزل  دو  قائــم  رضــا ک 
ــن  ــید محس ــده: س ــی( خوان ــان )قاض زارع
ــول المــکان  ــه نشــانی مجه ــا ب موســوی کی
ــه  ــه ب ــا توج ــورا ب ــه ش ــته مطالب ــه خواس ب
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش و ب
ــوی  ــد.رای شــورا در خصــوص دع ــی نمای م
ــن  ــید محس ــت س ــه طرفی ــان ب ــر زارع امی
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــا  ب ــوی کی موس
70000000 ریــال  وجــه یــک فقــره چــک 
احتســاب  بــا  ریــال-95/02/05   70000000
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
تقدیمــی  دادخواســت  مفــاد  بــه  نظــر 
ــر مصــدق چــک  ــه تصوی ــان و مالحظ خواه
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه ــتند دع مس
آن و اینکــه خوانــده بــا حضــور در شــورا 
ــت  ــد برائ ــه موی ــری ک ــه و موث ــاع موج دف
ــد  ــان باش ــی خواه ــی حق ــود و ب ــه خ ذم
ــتندات  ــول مس ــت و اص ــته اس ــراز نداش اب
ــتغال  ــر اش ــت ب ــز دالل ــان نی ــد خواه در ی
ــان را  ــوی خواه ــذا دع ــده دارد ل ــه خوان ذم
ــه  ــتندا ب ــی و مس ــت تلق ــر صح ــول ب محم
مــواد 1291 و 1301 قانــون مدنــی 198 و 310 
و 313و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده و 
ــغ 70000000  ــه مبل ــک ب ــه چ ــت وج پرداخ
مبلــغ  و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال 
1565000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس پرداخ
ســر رســید چــک لغایــت اجــرای حکــم بــا 
محاســبه واحــد اجــرای احکــم مدنــی صــادر 
ــی  ــادره غیاب ــد. رای ص ــی نمای ــالم م و اع
ــی  ــل واخواه ــت روز قاب ــت بیس ــرف مهل ظ
در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس از آن 
قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگاه عمومــی 

ــد. ــی باش ــوار م ــی برخ حقوق
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 

آگهــی مزایــده اموال غیر منقول
ــان  اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 6 اصفه
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
پرونــده اجرایــی کالســه 960271ج /6لــه 
رضــوان کاظمــی زهرانــی و چنــد نفــر دیگــر 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــوت مبن ــژگان فت ــه م و علی
ــت  ــال باب ــًا 1/295/021/180 ری ــغ جمع مبل
محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی و حــق 

االجــرای دولتــی در روز پنــج شــنبه مورخــه 
ــل  ــح در مح ــاعت  10/30 صب 96/7/27 س
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
ــروش 4/408  ــت ف ــاق 15 جه ــن ات زیرزمی
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش ــه از 72 حب حب
ــی  ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
کــه ذیــال درج شــده اســت و اکنــون در 
ــه محکــوم علیــه مــی باشــد  تصــرف مالکان
و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــه  ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ب
واقــع  طرفیــن  تعــرض  از  مصــون  وی 
نمایــد. طالبیــن خریــد  برگــزار  گردیــده 
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک 
ــه  ــه ب ــت پای ــپردن 10٪ قیم ــا س ــد و ب بازدی
حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
ــده شــرکت  2171290210008 در جلســه مزای
ــن قیمــت  ــده باالتری ــد. پیشــنهاد دهن نماین
ــک  ــود تســلیم مل ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
ــای  ــه ه ــت. هزین ــد گرف ــورت خواه آن ص
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد 
.اوصــاف ملــک مــورد مزایــده بــه آدرس 
اصفهــان بلــوار دانشــگاه کــوی گلشــن پــالک 
ــه دوم  27 ســاختمان پردیــس گلشــن طبق
واحــد غربــی بازدیــد و بــا توجــه بــه بررســی 
ــر  ــرح زی ــی بش ــه ارزیاب ــده نتیج ــل آم بعم
تقدیــم مــی گــردد. مشــخصات محــل مــورد 
ــه مســاحت  ــد: یکدســتگاه آپارتمــان ب بازدی
دارای  مربــع  متــر   235 حــدود  اعیانــی 
ــاری  ــد انب ــک واح ــک و ی ــد پارکین دو واح
بمســاحت 6 متــر مربــع همگــی در زیــر 
ــع  ــی واق ــد غرب ــه دوم واح ــن در طبق زمی
ــس  ــی از جن ــای خارج ــت. نم ــده اس گردی
ســنگ و آجــر، کــف البــی ورودی ســرامیک 
ــای  ــنگ دیواره ــام س ــه تم ــا بدن 80/ 80 ب
ــزی  ــگ آمی ــواری و رن ــذ دی ــی از کاغ داخل
، کــف واحــد پارکــت، آشــپزخانه شــامل دو 
ــل  ــات کام ــا امکان ــک ب ــر و خش ــمت ت قس
ــا  ــره ب ــز هــود و غی ــو کار، بخارپ ــر ت ــر ف نظی
کاشــی و ســرامیک، کابینــت از نــوع چوبــی 
ســرویس بهداشــتی بــا بدنــه و کــف کاشــی 
ضــد  نــوع  از  ورودی  درب   ، ســرامیک  و 
ســرقت، دربهــای داخلــی تمــام چــوب ، 
پنجــره هــای خارجــی آلومینیــوم دو جــداره 
دارای سیســتم ســرمایش چیلــر و گرمایــش 
ــه دوربیــن و  ــه مرکــزی مجهــز ب ــور خان موت
دزدگیــر و آنتــن مرکــزی بهمــراه انشــعابات 
آب و بــرق و گاز و سیســتم اینترنــت ماهواره 
ایــی کــه بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت 
ــری )مســکونی( کیفیــت  ــوع کارب ملــک و ن
مصالــح مصرفــی و وضعیــت بــازار روز و 
ــی ارزش ســه  ــر در ارزیاب ــل موث ــه عوام کلی
دانــگ آپارتمــان فــوق الذکــر بــه میــزان 
و  میلیــارد  ده   ( 10/575/000/000ریــال 
پانصــد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال( 

ــردد ــی گ ــالم م اع
اجــرای  دادورز  و  مدیــر   20400 الــف  .م 
حســن   – اصفهــان  حقوقــی  احــکام 

ی  ر منصــو

آگهــی مزایــده اموال غیر  منقول«
ــواده  اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 11 خان
مزایــده  جلســه  دارد  نظــر  در  اصفهــان 
ای در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 
961293 ج/ 11 لــه اکــرم برونــی و علیــه 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــلطانی مبن ــر س ــی اصغ عل
بابــت  ریــال   425/425/968 مبلــغ 
بــه و هزینــه هــای اجرایــی و  محکــوم 
ــنبه  ــک ش ــی در روز ی ــرای دولت ــق االج ح
مورخــه 96/8/7 ســاعت 9 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
ــروش 7/657  ــت ف ــاق 15 جه ــن ات زیرزمی
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش ــه از 72 حب حب
ــی  ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
ــای  ــی آق ــت ملک ــده اس ــال درج ش ــه ذی ک
ــرف  ــون در تص ــلطانی و اکن ــر س ــی اصغ عل
توســط  باشــد.  مــی  مالــک  مالکانــه 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــون  ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار 
ــرف  ــد ظ ــی توانن ــد م ــن خری ــد. طالبی نمای
ــانی  ــه نش ــده ب ــه مزای ــل از جلس 5 روز قب
بــا  و  بازدیــد  ملــک  از  و  مراجعــه  فــوق 
ــا  ــه صــورت نقــد ی ســپردن 10 درصــد بهــا ب
ــی در وجــه  ــک مل ــن شــده بان چــک تضمی
ــده  اجــرای احــکام حقوقــی در جلســه مزای
شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم 
ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام 
ــه  ــت. هزین ــد گرف ــورت خواه ــای آن ص به
هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه 
ــده:  ــورد مزای ــک م ــی باشــد. اوصــاف مل م
اصفهــان - خیابــان جــی - خیابــان  در 
شــهدای ابــر انتهــای فضــای ســبز - مقابــل 
مطــب دکتــر احمدیــان - پــالک 68 بــه 
کدپســتی 8159683511 و 8159683513 
ــه  ــه ب ــت ک ــام گرف ــد انج ــه و بازدی مراجع
اســتحضار مــی رســاند: 1- ملــک فــوق 
و  اســت  رســمی  مالکیــت  ســند  فاقــد 
ــه  ــد ک ــی باش ــه م ــره قولنام ــک فق دارای ی
بــه علــت عــدم حضــور صاحــب ملــک، 
ــت.2-  ــده اس ــت نگردی ــک روی ــه مل قولنام
مشــخصات فنــی ملــک : ملــک فــوق دارای 
ــدود 170  ــه و ح ــع عرص ــدود 210 مترمرب ح
متــر مربــع اعیــان اســت کــه بیــش از ســی 
ســال از عمــر اعیــان آن میگــذرد ولــی قابــل 
عــدد  دو  دارای  ملــک  اســت.  ســکونت 

ــی  ــگ روغن ــای رن ــا دیواره ــواب ب ــاق خ ات
و دربهــای چوبــی، هــال و پذیرایــی بــا 
ــی  ــای چوب ــی و دربه ــگ روغن دیوارهــای رن
و شیشــه ای دارای یــک بــاب پارکینــگ کــه 
ــی  ــرازی م ــایل خ ــار وس ــورت انب ــاًل بص فع
ــت.  ــی اس ــورت کلنگ ــن بص ــد و زیرزمی باش
ــوع موزائیــک  ــاط از ن کــف ســاختمان و حی
ــفید  ــنگ س ــوع س ــاط از ن ــای حی و دیواره
و نمــای خارجــی جنوبــی ســاخمان بــا 
ــنگ و  ــای س ــزی و نم ــوع فل ــای از ن دربه
ــی،  ــگ روغن ــوع رن ــه از ن ــای راه پل دیواره
ــپزخانه دارای  ــنگ و آش ــوع س ــا از ن ــه ه پل
ــده و  ــی ش ــف کاش ــا نص ــه ت ــی ک دیوارهای
ــی  ــا کابینتهای ــت ب ــی اس ــگ روغن ــه رن بقی
سیســتم  باشــد.  مــی  فلــزی  نــوع  از 
ــش  ــی و گرمای ــر آب ــوع کول ــرمایش از ن س
ملــک  اســت.3-  بخــاری گازی  نــوع  از 
فــوق دارای دو عــدد کنتــور بــرق بــه شــماره 
 2/3/12/07/03/12/1101 شناســایی  هــای 
ــور  ــدد کنت و 2/3/12/07/03/12/1100 و یکع
آب و یکعــدد کنتــور گاز بــه شــماره اشــتراک 
ــه شــماره  ــن ب ــک خــط تلف 800 2150800 ی
35219291 مــی باشــد. 4- ارزش ملــک در 
تاریــخ بازدیــد بــا توجــه بــه میــزان عرصــه و 
اعیــان، امتیــازات، موقعیــت محلــی و کلیــه 
جهــات بــه طــور کلــی بــه مبلــغ 4000.000.000 
ریــال معــادل چهارصــد میلیــون تومــان 

ــردد. ــی گ ــالم م ــی و اع ارزیاب
*«م الــف 20398مدیــر و دادورز اجــرای 
حســن   - اصفهــان  حقوقــی  احــکام 

منصــوری

آگهــی مزایــده اموال غیر منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 5 اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــه  ــه 960728 ج/5 ل ــی کالس ــده اجرای پرون
ــدون  ــان فری ــه آقای ــری و علی ــدی جعف مه
و مهــرداد و مهــدی نقیــه مبنــی بــر مطالبــه 
6/538/186/028 ریــال بابــت محکــوم بــه 
ــرای  ــق االج ــی و ح ــای اجرای ــه ه و هزین
دولتــی و نامــه هــای واصلــه ازاجــرای حکام 
شــعبات 16و 12  در روز ســه شــنبه  مــورخ 
محــل  در  صبــح   9/30 96ســاعت   /8/2
اجــرای  احــکام دادگســتری اصفهــان طبــق 
زیــر زمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش 28/616 
ــا  ــی ب ــگ ســرقفلی ملک ــه از شــش دان حب
ــی  ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
ملکــی  اســت  شــده  درج  ذیــال  کــه 
شــهرداری و ســرقفلی محکــوم علیهــم و 
اکنــون در تصــرف محکــوم علیهــم میباشــد 
ــه  توســط کارشناســی رســمی دادگســتری ب
ــه وی  ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ش
ــده  ــع گردی ــن واق ــرض طرفی ــون از تع مص
برگــزار نمایــد طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 
روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق 
مراجعــه و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه 
ــا  ــه صــورت نقــد ی ــا ب داشــتن 10 درصــد به
ــی در وجــه  ــک مل ــن شــده بان چــک تضمی
اجــرای احــکام حقوقــی  در جلســه مزایــده 
ــن  ــدہ باالتری ــد پیشــنهاد دهن شــرکت نماین
قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم 
ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام 
بهــای صــورت خواهــد گرفــت هزینــه هــای 
ــه میباشــد  ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب اجرای
ضمنــا ســرقفلی مذکــور توقیــف هــای دیگــر 

ــده : ــورد مزای ــک م هــم دارد.اوصــاف مل
ــان خ  ــر در اصفه ــورد نظ ــازه م ســرقفلی مغ
ــه  ــی مجموع ــل عباس ــروی هت ــادگاه روب آم
تجــاری هتــل عباســی طبقــه همکــف واحــد 
شــماره 102 )فروشــگاه فرزانــگان ( کــد 
پســتی: 8144917776  --مغــازه مــورد 
نظــر کــه مالکیــت آن متعلــق بــه شــهرداری 
اصفهــان میباشــد طــی قــرارداد شــماره 
ــرای مــدت 3  ــورخ 95/3/3 ب 95/2663 م
ــت 97/12/29  ــخ 95/1/1 لغای ــال از تاری س
تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  طــرف  از 
نمایندگــی  بــه  اصفهــان --  شــهرداری- 
ــرف و  ــک ط ــی از ی ــر بقای ــی اکب ــای عل آق
آقایــان مهــرداد - فریــدون و مهــدی همگــی 
نقیــه از طــرف دیگــر منعقــد گردیــده اســت 
ــا  ــور صرف ــل مذک ــرارداد مح ــن ق ــی ای و ط
بــه عنــوان فروشــگاه نوشــت افــزار و لــوازم 
تحریــر بایســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
ــا واگــذاری  و طــرف قــرارداد حــق انتقــال ب
مــورد قــرارداد را بــه دیگــری بــه هیــچ عنوان 
نــدارد. --2- محــل مــورد نظــر عبــارت 
اســت از یــک دهنــه مغــازه شــامل همکــف 
و تجــاری بــه مســاحت حــدود 41 متــر 
مربــع بــا ارتفــاع تــا زیــر ســقف 4/5/ متــر 
و یــک بالکــن تجــاری بــا مســاحت حــدود 
25 متــر مربــع کــه دسترســی از همکــف بــه 
بالکــن در قســمت انتهــای همکــف بــا یــک 
راه پلــه فلــزی گــرد میباشــد.-- 3- مغــازه 
دارای درب فلــزی برقی - شیشــه ســکوریت 
بــا پوشــش کــف ســرامیک و پوشــش بدنــه 
انــدوه گــچ و کاغــذ دیــواری همــراه بــا 
ــازه دارای  ــن مغ ــد  ای ــدی میباش ــه بن قفس
انشــعابات  بــرق مســتقل  و انشــعابات آب 
ــه  ــعاب گاز ب ــه و انش ــا مجموع ــترک  ب مش
ــاور   ــاختمان  مج ــا س ــترک  ب ــورت مش ص
) بانــک صــادرات  میباشــد  و سیســتم 
ــوده و همچنیــن  ــی ب ــر آب ســرمایش آن کول
دارای اســپیلت میباشــد.نظریه کارشناســی: 
ارزشــی ســرقفلی واحــد تجــاری مذکــور 
بالــغ بــر مبلــغ16450000000 ریــال  )شــانزده 
میلیــارد و چهارصــد و پنجــاه میلیــون ریــال 
( بــرآورد و اعــالم مــی گــردد حقــوق ســایر 
توققیــف کننــدگان رعایــت مــی گــردد و 
ــرقفلی  ــه س ــه از 72 حب ارزش 12/393 حب

2/831/615/789 ریــال میباشــد.
م الــف 20435مدیــر اجــرای احــکام مدنــی 

دادگســتری اصفهــان 
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توپ و تور
وینفرد شفر در یک قدمی 

هدایت استقالل
ســرمربی آلمانــی ســابق تیــم ملــی جامائیــکا 
در یــک قدمــی هدایــت تیــم فوتبــال اســتقالل 
ــان،  ــی علیرضــا منصوری ــد از جدای ــت. بع ــرار گرف ق
میــک  بــه  اســتقالل  موقــت  ســرمربی گری 
درمــوت ســپرده شــد. در ایــن میــان ســیدرضا 
افتخــاری مدیرعامــل اســتقالل گزینــه اصلــی ایــن 
ــره  ــرای مذاک ــرد و ب ــالم ک ــم اع باشــگاه را فاتح تری
ــون  ــا پیشــنهاد ۴ میلی ــه شــد ام ــی ترکی ــا او راه ب
چیــزی  ترکیــه  صاحب نــام  ســرمربی  یورویــی 
ــته  ــت آن را داش ــی پرداخ ــا توانای ــه آبی ه ــود ک نب
باشــند. در ادامــه افتخــاری بــه امــارات ســفر کــرد 
ــی  ــم مل ــابق تی ــرمربی س ــفر، س ــرد ش ــا وینف و ب
جامائیــکا صحبــت کــرد. در ایــن نشســت طرفیــن 
بــه توافقــات خوبــی دســت پیــدا کردنــد و در 
ــتقالل و  ــگاه اس ــی باش ــه فن ــد کمیت ــورت تأیی ص
ــی  ــن مرب ــد ای ــالح، بای ــتگاه های ذی ص ــه دس البت
ــت  ــای پایتخ ــدی آبی ه ــرمربی بع ــاله را س ۶۷ س

ــم.  بدانی
وینفــرد شــفر ســابقه مربی گــری در تیم هایــی 
مثــل تیــم ملــی جامائیــکا، تیــم ملــی تایلنــد، 
العیــن و االهلــی امــارات، تیــم ملــی کامــرون، 
اشــتوتگارت و ... را دارد. از افتخــارات او می تــوان 
در جــام ملت هــای  بــا کامــرون  قهرمانــی  بــه 
آفریقــا و قهرمانــی بــا جامائیــکا در رقابت هــای 

ــرد. ــاره ک ــب اش ــای کارائی ــوزه دری ح

 محصول اصفهان از مشهد 
به تیم ملی رسید

بیــش از ۶ ســال پــس از تجربــه اولیــن بــازی 
لیــگ برتــری، محصــول تیم هــای پایــه ســپاهان 
پیراهــن  بــه  پدیــده  پیراهــن  در  درخشــش   بــا 
تیــم ملــی رســید.اولین بــار بیســت ویکم مــرداد ســال 
ــه  ــپاهان ب ــب س ــی در ترکی ــر ایمان ــه اکب ــود ک ۹۰ ب
میــدان رفــت. در آن مســابقه کــه از هفتــه ســوم لیــگ 
ــهر  ــگاه فوالدش ــادان در ورزش ــت آب ــر نف ــم براب یازده
ــه از  ــن ک ــن بازیک ــه ای ــچ ب ــوکا بوناچی ــد ل ــزار ش برگ
ــدان داد. ــود می ــه باشــگاه ب محصــوالت تیم هــای پای

پیراهــن  ســاله   ۶ فاصلــه  ایــن  در  ایمانــی کــه 
تیم هــای ذوب آهــن و فــوالد را هــم بــه تــن کــرده در 

ــت. ــده اس ــن پدی ــر بازیک ــال حاض ح
ایــن هافبــک ۲۵ ســاله اردبیلــی کــه نقــش ُپررنگــی 
در باالنشــینی پدیــده و قــرار گرفتــن نماینــده مشــهد 
ــزد  ــت م ــته اس ــر داش ــگ برت ــدول لی در رده دوم ج
ــه  ــوت ب ــا دع ــگاهی اش را ب ــم باش ــش در تی درخش
ــان  ــر از بازیکن ــی گرفت.برخــالف برخــی دیگ ــم مل تی
آمــاده لیــگ برتــر کــه بــا اضافــه شــدن لژیونرهــا خــط 
ــرای  ــی ب ــم مل ــی تی ــی در لیســت نهای ــد ایمان خوردن
ــا  ــور دارد ت ــیه حض ــو و روس ــای توگ ــا تیم ه ــدار ب دی
ــی  ــد تیــم مل ــده جدی ــده ســابق اصفهانی هــا پدی پدی

باشــد.

کوتاه اخبار 
راه جام جهانی از اصفهان می گذرد

ــدان  ــه چن ــگاه ن ــم جای ــرای تحکی ــاری ب ــان انص ساس
مســتحکم فعلــی اش در تیــم ملــی چــاره ای نــدارد 
جــز اینکــه در ادامــه مســابقات لیــگ هفدهــم عملکــرد 

ــد.  ــته باش ــپاهان داش ــری در س بهت
دعــوت از بازیکنانــی کــه پــای ثابــت اردوهــای تیــم ملــی 
هســتند دســت کم در کوتاه مــدت منــوط بــه شــرایط 
تیــم باشــگاهی آنهــا نیســت. از ایــن رو، تــداوم حضــور 
ــا وجــود عملکــرد  ســعید آقایــی در جمــع ملی پوشــان ب
ضعیــف ســپاهان در هشــت هفتــه ابتدایــی لیــگ 
هفدهــم و ســقوط تاریخــی ایــن تیــم بــه رده چهاردهــم 
جــدول، اتفــاق عجیبــی نیســت زیــرا ایــن مدافــع جــوان 
ــم  ــی تی ــه ترکیــب اصل ــوز نتوانســته اســت ب اگرچــه هن
برنامه هــای  در  محفوظــی  جــای  امــا  برســد  ملــی 
کارلــوس کــی روش جــای دارد. بــه نســبت آقایــی 
دعــوت از ساســان انصــاری کمــی غیرمنتظره تــر بــود بــه 
خصــوص کــه مدعــی آقــای گلــی لیــگ گذشــته در لیــگ 
ــی نشــده اســت. علیرغــم  ــه گلزن ــق ب ــوز موف ــد هن جدی
ایــن ناکامــی فــردی کــه بــا تیــره روزی تیمــی ســپاهان 
ــاری  ــوت از انص ــا دع ــی روش ب ــت ک ــده اس ــارن ش مق
ــی  ــر دارد حت ــه او را مدنظ ــرد ک ــره ک ــام را مخاب ــن پی ای
ــه  ــد و ب ــش بکش ــز روی نام ــط قرم ــی زود خ ــر خیل اگ

ــد.  ــش نکن ــا دعوت بعضــی اردوه
ــگاه در حــال حاضــر  ــه جای ــرای آنک مهاجــم ســپاهان ب
ــدوار  ــد و امی ــم کن ــی را تحکی ــم مل ــزل خــود در تی متزل
ــدارد جــز اینکــه  ــه حضــور در روســیه باشــد چــاره ای ن ب
در ادامــه مســابقات لیــگ هفدهــم عملکــرد بهتــری در 

ــه نمایــش بگــذارد. ــی از خــود ب ــم اصفهان ــب تی ترکی

علیرضا رضایی در آستانه 
سرمربیگری کشتی آزاد امید

دارنــده مدال هــای طــالی جهــان و نقــره المپیــک 
آســتانه  در  فدراســیون کشــتی  پیشــنهاد  قبــول  بــا 
ســرمربیگری تیــم ملــی کشــتی آزاد امیــد قــرار گرفــت. 
ــی  ــم مل ــین تی ــر پیش ــی و مدی ــی، مرب ــا رضای علیرض
قبــول پیشــنهاد  بــا  ایــران  بزرگســاالن  آزاد  کشــتی 
فدراســیون کشــتی بــرای به دســت گرفتــن هدایــت تیــم 
ملــی کشــتی آزاد امیــد ایــران، در آســتانه ســرمربیگری 
ــروز  ــه ام ــت در جلس ــرار اس ــت. ق ــرار گرف ــم ق ــن تی ای
سه شــنبه، پــس از تأییــد اعضــای شــورای فنــی کشــتی 
ــات  ــد و تمرین ــاز کن ــود را آغ ــمًا کار خ ــی رس آزاد، رضای
ایــن تیــم را بــرای حضــور در مســابقات جهانــی لهســتان 
کــه ۳۰ آبــان تــا ۵ آذرمــاه ســال جــاری برگــزار می شــود 

ــرد.  ــر نظــر بگی زی
ــی  ــن محب ــالح و محمدحس ــر ف ــی، اکب ــا رضای علیرض
ــر تیم هــای  ــرکان مدی ــد ت ــدی پیــش پیشــنهاد مجی چن
ــم  ــول ســرمربیگری تی ــرای قب ــه را ب ــای پای ــی رده ه مل

ــد. ــد نپذیرفتن ــتی ازاد امی ــی کش مل
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ــر  ــران اگ ــت ته ــگاه نف ــب باش ــای عجی ماجراه
نگوییــم عجیب تریــن قطعــًا یکــی از منحصــر 
ــت.  ــان اس ــال جه ــات فوتب ــن اتفاق ــه فردتری ب
ــالم  ــی ســر ســامانی و اع ــد از ب ــن باشــگاه بع ای
وزارت نفــت تــا مدت هــا هیــچ متولــی ای نداشــت 
امــا بــا واگــذاری ایــن باشــگاه بــه یکــی از 
شــرکت های نفتــی، مشــکالت ایــن تیــم نــه تنهــا 
ــش  ــی افزای ــرز عجیب ــه ط ــه ب برطــرف نشــد بلک

ــرد.  ــدا ک پی
مالــک جدیــد باشــگاه نفــت را بایــد یکــی از 
ــال  ــر فوتب ــال حاض ــای ح ــن چهره ه جنجالی تری
ایــران لقــب داد او  بــا تصمیمــات عجیــب و 
ــار  ــدر اخب ــر در ص ــای اخی ــود در روزه ــب خ غری

ــت. ــه اس ــای گرفت ــور ج ــال کش فوتب
 جهانیان

حمیدرضــا جهانیــان از همــان روزی کــه بــه عنــوان 
ــاب و  ــران انتخ ــت ته ــگاه نف ــد باش ــک جدی مال
ــه در  ــی زد ک ــه رفتارهای ــت ب ــد دس ــوب ش منص
هیــچ تیــم فوتبالــی حتــی تیم هــای آماتــور 

ــت.  ــابقه نداش ــز س ــن نی ــای پایی لیگ ه
جهانیــان در اولیــن گام بعــد از مالکیــت بــر 
نشســتی  در  پایتخــت  زده  بحــران  باشــگاه 
غیرمنتظــره بــا بازیکنــان و نظرخواهــی از آنهــا 
تصمیــم بــه قطــع همــکاری بــا حمیــد درخشــان 

گرفــت تــا اولیــن حکــم جنجالــی خــود در نقــش 
مدیرعامــل باشــگاه را صــادر کنــد. 

ــه  ــمًا از ادام ــان را رس ــد درخش ــه حمی ــی ک حکم
همــکاری بــا ایــن تیــم بــه عنــوان ســرمربی عــزل 
ــن  ــرد. در ای ــین می ک ــه نش ــی را خان ــن مرب و ای
ــن و  ــرک تمری ــه ت ــتناد ب ــا اس ــان ب ــم جهانی حک
ــوان  ــه عن ــت ب ــی نف ــدون هماهنگ ــردن ب ــا ک ره
دلیــل اصلــی قطــع همــکاری نــام بــرد تــا حکمــی 
ــود  ــرده ب ــاری درخشــان صــادر ک ــرای برکن ــه ب ک
ــود  ــه خ ــر( ب ــل در ظاه ــه ای )حداق ــه حرف جنب
ــرای ورود  ــه ب ــاق زمین ــن اتف ــد از ای ــا بع ــرد ت بگی
ــن  ــه ای ــم ب ــت تی ــپردن هدای ــی و س ــی کریم عل
چهــره سرشــناس فوتبــال ایــران در اولیــن تجربــه 

ــری فراهــم شــود. مربیگ

 ورود علی کریمی
ــان  ــان همچن ــر جهانی ــا تصمیمــات عجیب ت ام
ادامــه دار بــود، چــون او بعــد از امضــای قــرارداد 
بــا علــی کریمــی در حکمــی دیگــر نظــارت بــر 
ــر  ــه جادوگ ــز ب ــگاه را نی ــه باش ــای پای تیم ه
ــرای  ــی اش را ب ــپرد و آمادگ ــران س ــال ای فوتب
اســتخدام دو مربــی خارجــی بــرای راه انــدازی 
ــا نظــر مســتقیم  ــه بازیکــن ســازی را ب کارخان
ــم  ــن حک ــا ای ــرد؛ ام ــالم ک ــی اع ــی کریم عل
ــن  ــت ای ــک نف ــون مال ــاورد چ ــاد دوام نی زی
ــه قطــع  ــار در تصمیمــی غیرمنتظــره حکــم ب ب
همــکاری بــا علــی کریمــی داد و دوبــاره حمیــد 
درخشــان را بــه عنــوان ســرمربی انتخــاب کــرد.

 بازگشت دوباره درخشان
ــم  ــدان ه ــان چن ــاره درخش ــت دوب ــا بازگش ام
ــوز  ــه هن ــی ک ــی کریم ــرا عل ــود زی ــت نب راح
ــود از  حکــم اخــراج خــود را دریافــت نکــرده ب
رهــا کــردن تیــم ســر بــاز زد و بــه تمریــن دادن 

ــه داد.  ــم ادام تی
ایــن جنجال هــا ادامــه داشــت تــا اینکــه 
جهانیــان اجــازه ورود علــی کریمــی و بازیکنــان 
را بــه تمریــن نــداد و عمــاًل راه را بــر مربیگــری 

ــی کریمــی بســت.  عل
کریمــی هــم بــا توجــه بــه رفتارهــای جهانیــان 
در نشســتی خبــری عنــوان کــرد کــه موضــوع را 

ــد. ــق AFC پیگیــری می کن از طری

ــیون  ــی فدراس ــط عموم ــرا رواب ــن ماج ــد از ای بع
ــات  ــا اتفاق ــه ب ــه ای را در رابط ــم اطالعی ــال ه فوتب
باشــگاه نفــت منتشــر کــرد. در ایــن اطالعیــه آمــده 

ــت: اس
ــت  ــه مدیری ــت ب ــگاه نف ــال باش ــوع انتق ۱- موض
جدیــد، بــر اســاس اعــالم کمیتــه واگــذاری شــرکت 
ــان اســتان  ــه اداره کل ورزش و جوان نفــت و تأییدی
تهــران بــه عنــوان مرجــع قانونــی وفــق کمیســیون 

ــت. ــان انجــام گرف ــاده ۵ ورزش و جوان م
۲- در ارتبــاط بــا تغییرات در حوزه مربی و ســرمربی 
از آنجــا کــه ایــن موضــوع در حــوزه اختیــارات 
مســولین باشــگاه ها اســت، مدیــران می تواننــد 
مطابــق مقــررات نســبت بــه عقــد قــرارداد بــا کادر 

ــد. ــدام کنن ــگ اق ــی خــود در ســازمان لی فن
۳- باشــگاه ها موظفنــد نســبت بــه انجــام تعهــدات 
ــی  ــع مقتض ــان در موق ــان و بازیکن ــه مربی ــود ب خ
اقــدام و در صــورت تغییــر مربیــان می بایســت 
نســبت بــه تســویه حســاب بــا مربــی قبلــی خــود 
اقــدام کننــد. در غیــر ایــن صــورت مربــی می توانــد 

از مبــادی قانونــی نظیــر: کمیتــه انضباطــی و کمیتــه 
تعییــن وضعیــت نســبت بــه پیگیــری حــق و 

حقــوق خــود اقــدام کنــد.
۴- از آنجــا کــه باشــگاه نفــت در حــال حاضــر جــزو 
نماینــدگان ایــران در فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان 
آســیا محســوب می شــود؛ مقــرر گردیــد کــه 
ســازمان لیــگ در اســرع وقــت و پــس از جلســه 
ــوارد  ــه بررســی م ــم نســبت ب ــن تی ــران ای ــا مدی ب
مختلــف ایــن باشــگاه اقــدام و گــزارش مقتضــی به 

ــال اعــالم گــردد. فدراســیون فوتب
همچنــان  جهانیــان  عجیــب  رفتارهــای  دلیــل 
مشــخص نیســت امــا آنچــه کــه مشــخص اســت 
ایــن اســت کــه ایــن مدیــر جنجالــی تــازه وارد اگــر 
خیلــی زود مشــکالت تیــم را حــل نکنــد در آینده ای 
ــد  ــرو خواه ــری روب ــکالت بزرگت ــا مش ــک ب نزدی
ــران در  ــدگان ای ــی از نماین ــت یک شــد. باشــگاه نف
جــام باشــگاه های آسیاســت و اگــر ایــن ماجــرا بــه 
ــواری  ــات ناگ ــد طبع ــود می توان ــیده ش AFC کش

ــرای ایــن تیــم داشــته باشــد. ب

حواشی ادامه دار باشگاه نفت طالییه تهران

آتشی به جان نفت

یکــی از ســایت های روســیه ای بــه انتقــاد از عملکــرد ســردار 
آزمــون در تیــم روبیــن کازان پرداخــت کــه ایــن فصــل 

ــد.  ــی کن ــش گلزن ــرای تیم ــت ب ــته اس نتوانس
روبیــن کازان در ادامــه عملکــرد ضعیــف خــود در لیگ روســیه 
 عصــر روز )یک شــنبه( برابــر آمکار تیمی که ســعید عــزت اللهی
 را در اختیــار دارد بــا یــک گل شکســت خــورد. ســایت 
ــم  ــر می کردی ــه فک ــی ک ــس، نوشــت: در حال اســپورت بیزین
روبیــن کازان امســال از مدعیــان قهرمانــی باشــد ولــی 

عملکــرد ضعیــف تیــم بردیــف ادامــه دارد. 
چهــار بــازی پــی در پــی روبیــن کازان بــا نتیجــه یــک بــر صفر 
شکســت می خــورد و ایــن تیــم از زدن گل عاجــز اســت. 
مهم تریــن دلیــل افــت روبیــن کازان آن بازیکنانــی بودنــد کــه 

بردیــف بــرای موفقیــت روی آنهــا شــرط بســته بــود. 

ــه نتوانســت  ــون اســت ک ــان ســردار آزم ــن بازیکن یکــی از ای
جــای خالــی یوناتــاس را پــر کنــد. آزمــون بیــش از ۶۰۰ دقیقه 
اســت کــه نتوانســته در لیــگ روســیه گلزنــی کنــد و در حــال 
ــن  ــی بی ــار گلزن ــن آم ــیه ضعیف تری ــگ روس ــر در لی حاض

ــار دارد.  ــان را در اختی مهاجم
ــوپ و ۷۰ درصــد دقــت  ــا ۱۷ از دســت دادن ت ــن ب او همچنی
ــوده اســت.  ــدان ب ــان می ــن بازیکن ــاس یکــی از ضعیف تری پ
ــرای روبیــن کازان گلزنــی  اگــر آزمــون می توانســت امســال ب
کنــد شــرایط فــرق می کــرد. چنــدی دیگــر تیــم ملــی فوتبــال 
ایــران و روســیه در ورزشــگاه کازان بــه مصــاف هــم خواهنــد 
ــن  ــون در ای ــر آزم ــود اگ ــد ب ــده دار خواه ــن خن ــت و ای رف
ورزشــگاه بــرای تیــم ملــی فوتبــال ایــران گلزنــی کنــد و دروازه 

روســیه را بــاز کنــد.

ــاره برگــزاری دو  ــال درب ــی تیــم ملــی فوتب کمــک مرب
ــو و  ــال توگ ــی فوتب ــای مل ــا تیم ه ــتانه ب ــدار دوس دی
ــرای جــام  روســیه گفــت: بایــد ســخت تر از گذشــته ب

ــی آمــاده شــویم. جهان
ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــک مرب ــروز، کم ــیانو ک  اوس
دربــاره اهمیــت برگــزاری مرحلــه نخســت تمریــن تیــم 
ــه نخســت تمریــن تیــم  ملــی در تهــران، گفــت: مرحل
ــع  ــود. در واق ــا ب ــی از کار م ــی بخــش بســیار مهم مل
ــه از لحــاظ  ــن فرصــت را داشــتیم ک ــن کمــپ ای در ای
جســمانی، تکنیکــی و تاکتیکــی بازیکنــان داخلــی تیــم 
ــدرت در رقابت هــای  ــه منظــور حضــوری پرق ــی را ب مل

ــم. ــی آمــاده کنی جــام جهان

ضمــن ایــن کــه بازیکنــان ایــن موضــوع را درک کردنــد 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــن اردو بس ــزاری ای ــه برگ ک
و آنهــا می تواننــد بــرای حضورشــان در تیــم ملــی 
مبــارزه کننــد. وی در ادامــه دربــاره ارزیابــی از عملکــرد 
بازیکنــان در ایــن مرحلــه از اردو گفــت: در ایــن مرحلــه 

از اردو، بازیکنــان تعهــد و کیفیــت خــود را نشــان داده 
ــی  ــم مل ــه شایســتگی حضــور در تی ــد ک ــد کردن و تأیی

ــد.  را دارن
همــان طــور کــه کارلــوس کــی روش اعــالم کــرد، 
ــر  ــه بهت ــی ک ــرای بازیکنان ــی ب ــای مل ــای تیم ه دره
ــد،  ــاال ببرن هســتند و می تواننــد ســطح تیــم ملــی را ب

ــاز اســت.  ب
افزایــش  را  بازیکنــان مهارت هــای خــود  واقــع  در 
ــه از  ــت ک ــی اس ــم مل ــن تی ــت ای ــد و در نهای می دهن

ــرد. ــد ب ــت خواه ــه، منفع ــن برنام ای
ــزاری  ــا برگ ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــروز در پاس  ک
ــاره  ــو و روســیه شــروع دوب ــر توگ ــازی دوســتانه براب ب
ــی  ــه جــام جهان ــود ب ــد از صع ــز بع ــی و تمرک ــم مل تی
اســت، گفــت: ارزیابــی مطلوبــی از صعودمــان بــه جــام 
جهانــی داشــتیم امــا بایــد بگویــم دقیقــًا ایــن همــان 

ــاره اســت. شــروع دوب

۲ قهرمــان تکوانــدو بعــد از بیــش از یــک ســال دوری از 
تیــم ملــی باالخــره توانســتند مجــوز بازگشــت را دریافــت 

کننــد.
ــروز در تهــران  ــی در شــرایطی از صبــح دی اردوی تیــم مل
آغــاز شــده کــه یــک چهــره جدیــد در کنــار ســایر نفــرات 
دیــده می شــود. مهــدی خدابخشــی کــه در المپیــک ۲۰۱۶ 
یکــی از ملــی پوشــان پرامیــد ایــران محســوب می شــد، 

بعــد از بیــش از یــک ســال بــه تیــم ملــی بازگشــت. 
در ماه هــای اخیــر تــالش زیــادی بــرای بازگشــت بهنــام 
اســبقی و مهــدی خدابخشــی بــه تیــم ملــی بــا توجــه بــه 
رنکینــگ المپیکــی کــه داشــتند، شــده بــود؛ امــا بــه دلیل 

اختالفــات شــخصی چنیــن اتفاقــی رخ نمــی داد. 
در نهایــت در ایــام ســوگواری محــرم، فدراســیون تصمیــم 

 گرفــت در روزهــای پایانــی مدیریــت پوالدگــر در دوره
ــی  ــم مل ــا ســرمربی تی ــر را ب ــن ۲ نف ــی ای  ۴ ســاله فعل

ــان دهــد. ــات پای ــه اختالف ــرده و ب ــرو ک روب
ــیون  ــزاداری فدراس ــم ع ــه مراس ــی ب ــدی خدابخش مه
ــم  ــد و مراس ــرو ش ــاک روب ــی ب ــدی ب ــا مه ــت و ب رف
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــزار ش ــا برگ ــان ج ــان هم ــتی کن آش
بهنــام اســبقی کــه البتــه ســن و ســال باالتــری دارد، در 
مســافرت بــه ســر می بــرد و قــرار اســت بعــد از بازگشــت 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــود. ب ــق ش ــی ملح ــم مل ــه اردوی تی  ب
۲ نفــر از ملــی پوشــان قدیمــی بــه جمــع ملــی پوشــانی 
ــری  ــد در گرندپ ــتند و می توانن ــگ هس ــه دارای رنکین ک
بــرای رســیدن بــه ســهمیه المپیــک تــالش کننــد، اضافــه 

شــده اند.

ژوزه مورینیــو هنــوز معتقــد اســت کــه زود اســت 
ــره  ــگ جزی ــی در لی ــی قهرمان ــتریونایتد را مدع منچس

دانســت.
بــه گــزارش ایســنا و به نقل از ســاکرنت، منچســتریونایتد 
امســال در لیــگ برتــر عملکــرد بســیار خوبــی داشــت و 
ــار گل کریســتال  ــا چه ــز ب ــدار خــودش نی در آخریــن دی

پــاالس را شکســت داد. 
مورینیــو در ســال دوم حضــورش در منچســتریونایتد بــه 
نظــر می رســد ایــن تیــم را بیــش از پیــش بــه قهرمانــی 

نزدیــک کــرده اســت. 
هــر چنــد خــود او حداقــل در ظاهــر نظــر دیگــری دارد. 
ــی تیمــش گفــت:  ــاره شــانس قهرمان ــو درب ژوزه مورینی

ــن  ــاره چنی ــه درب ــت ک ــی زود اس ــر خیل ــال حاض در ح
ــام  ــازی انج ــت ب ــط هف ــم. فق ــت کنی ــائلی صحب مس
ــده  ــی مان ــر باق ــگ برت ــر در لی ــازی دیگ ــم و ۳۱ ب داده ای
ــزی  ــی چی ــد ول ــد رخ ده ــی می توان ــر اتفاق ــت. ه اس
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه مــا در حــال حاضــر در 

ــن  ــوع ای ــن موض ــم. مهم تری ــرار داری ــی ق ــرایط خوب ش
ــه  ــاز مســابقه ها را ب ــم و ســه امتی ــه گل نخوری اســت ک

ــم. ــت بیاوری دس
می کنیــم.  تمرکــز  بعــدی  بــازی  بــر  فقــط  مــا   
منچســتریونایتد در حالــی از هفــت دیــدار خــود بــه 
ــه  ــت ک ــه اس ــت یافت ــاوی دس ــک تس ــرد و ی ــش ب ش
همشــهری ایــن تیــم یعنــی منچسترســیتی هــم عملکرد 

مشــابهی داشــته اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه پــل پوگبــا یکــی از مهم تریــن 
بازیکنــان حــال حاضــر منچســتریونایتد در حــال حاضــر 
ــای  ــم را همراهــی نمی کند.آق ــن تی مصــدوم اســت و ای
خــاص در پایــان گفــت: درســت اســت کــه نبــود پوگبــا به 
ضــرر تیــم اســت ولــی مــا تیمــی نیســتیم کــه بازیکــن 
محــور باشــد. بازیکــن مصــدوم می شــود و بــه تیــم بــاز 
می گــردد و ایــن فرصتــی اســت بــرای بقیــه کــه در نبــود 

بازیکــن اصلــی خودشــان را در زمیــن نشــان دهنــد.

انتقاد رسانه های روسی 
از عملکرد ضعیف سردار آزمون

کمک مربی تیم ملی:

 سخت تر از گذشته باید برای جام جهانی تالش کنیم
ژوزه مورینیو:

زود است یونایتد را مدعی قهرمانی بدانیم

بهنام اسبقی و مهدی خدابخشی به تیم ملی دعوت شدند

بازگشت مغضوبان تکواندو

ورزش

،،
ــد  ــد باشــگاه نفــت را بای مالــک جدی
چهره هــای  جنجالی تریــن  از  یکــی 
حــال حاضــر فوتبــال ایــران لقــب داد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــی راد  ــی طیران ــان عل ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــه خواســته اعســار از پرداخــت  دادخواســتی ب
محکــوم بــه، بــه طرفیــت  محمد مهماندوســت 
ــس از  ــه پ ــم ک ــان تقدی ــتری کاش ــه دادگس ب
ــه  ــی ب ــه شــعبه ششــم دادگاه حقوق ارجــاع ب
کالســه ۹۶۰۳۱۹ ثبت و بــرای روز ۱۳۹۶/۰8/۰8 
ســاعت 8/۴۵ صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
گردیــده از آنجــا کــه خوانــده مجهــول المــکان 
ــون آییــن  ــه تجویــز مــاده ۷۳ قان ــذا ب ــوده ل ب
انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه  دادرســی 
در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 
ــر  ــه دادگاه حاض ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ک
ــل از  ــا قب ــد ت ــرده مــی توان ــا نامب شــوند ضمن
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر 
ــی  ــن آگه ــار ای ــد. انتش ــه نماین دادگاه مراجع
ــورت  ــده در ص ــوب ش ــالغ محس ــه اب ــه منزل ب
عــدم حضــور، دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــرد. ــد ک خواه
ــان  ــی کاش ــم دادگاه حقوق ــعبه شش ــر ش دفت

۱۲۵۶/ م الــف

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   ۹۶۰۴۴8 کالســه 
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰۲۴۱۷ مــورخ۹۶/۵/۳۱ مرجــع 
رســیدگی شــعبه ۷ شــورای حــل اختــالف 
ــر  ــا خی ــد رض ــای حمی ــان آق ــان  خواه اصفه
ــازار  ــان ب ــانی : اصفه ــرج نش ــد ای ــی فرزن الله
ــروی پاســاژ صــدر فروشــگاه  خیــر  ــزرگ روب ب
فرزنــد  اســالمی   طوبــی  خوانــده  اللهــی  
محمــود  نشــانی   مجهــول المــکان بخواســته 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج مطالب
ــا ل و  ــون ری ــت میلی ــغ دویس ــه مبل ۶۶۱۰۱۲ ب
خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید  چک 
ــی و  ــه دادرس ــول  و هزین ــگام وص ــت هن لغای
ــر  ــق ۱۱۷ ق آ د م ونش ــته  طب ــن خواس تامی
ــا  ــکار : ب ــت . گردش ــورد تقاضاس ــی م آگه

ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــالم 
ختــم رســیدگی  بــا اســتعانت از خداونــد متعال  
بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
ــد  ــت حمی ــوص دادخواس . رای دادگاه  در خص
ــی  ــرج بطرفیــت طوب ــر اللهــی فرزندای رضــا خی
مطالبــه  بخواســته  فرزندمحمــود   اســالمی 
ــک  ــه ی ــال وج ــون  ری ــت  میلی ــغ دویس مبل
ــورخ  ــای ۶۶۱۰۱۲ م ــه شــماره  ه ــره چــک ب فق
۹۶/۳/۲۲ عهــده بانــک ملــی ایــران  بــه انضمام 
ــا توجــه  ــه  ب ــر تادی خســارات دادرســی و تاخی
ــول  ــه اص ــی و مالحظ ــت تقدیم ــه دادخواس ب
ــر  ــالغ نش ــا اب ــه ب ــوی  و اینک ــتندات  دع مس
آگهــی وقــت و انتظــار کافــی  در جلســه شــورا 
ــوی و مســتندات  ــال دع حاضــر نشــده و در قب
ــل  ــه عم ــی ب ــراد و تکذیب ــان ای ــرازی  خواه اب
ــت از  ــز حکای ــرازی نی ــتندات اب ــاورده  و مس نی
اشــتغال ذمــه خوانــده  بــه خواهــان را حکایــت  
ــتن   ــت دانس ــن ثاب ــذا  ضم ــی ه ــد عل ــی کن م
۱۹8و۵۱۹و۵۲۲  مــواد  اســتناد  بــه  دعــوی 
مــواد  و  مدنــی   دادرســی  آئیــن  قانــون 
۳۱۵و۳۱۰و۳۰۹و۳۰۷ ۲۴۹ قانــون تجــارت حکــم 
بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت دویســت  
ــته و  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال   ب ــون ری میلی
ــل و  ــد و چه ــون و هفتص ــه میلی ــت س پرداخ
پنــج هــزار  ریــال بــه  عنــوان خســارات دادرســی 
بــه پرداخــت خســارات تاخیــر و تادیــه  از تاریــخ 
ــال  آن  ــول ایص ــان وص ــت  زم ۹۶/۳/۲۲ لغای
ــق  ــزی  در ح ــک مرک ــاخص بان ــرخ ش ــق ن طب
خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــود.و پــس  واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد ب
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ــد .  میباش
م  الــف ۲۰۳8۴ قاضــی شــعبه ۷ شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره  کالســه۹۶۰۴۴۷ 
 ۹۶/۵/۳۱ مــورخ    ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰۲۴۲۷
مرجــع رســیدگی شــعبه ۷ شــورای حــل 
ــد  ــای حمی ــان آق ــان  خواه ــالف اصفه اخت
ــانی :  ــرج نش ــد ای ــی فرزن ــر الله ــا خی رض
ــروی پاســاژ صــدر  ــزرگ روب ــازار ب ــان ب اصفه
فروشــگاه  خیــر اللهــی  خوانــده النــاز ایــران 
ــد قاســمعلی  نشــانی   مجهــول  ــژاد  فرزن ن
 : ............ گردشــکار  بخواســته  المــکان 
ــذ  ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــورا  ــرم ش ــای محت ــورتی اعض ــه مش نظری
ضمــن اعــالم ختــم رســیدگی  بــا اســتعانت 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــال  بش ــد متع از خداون
بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه  در 
ــر  ــا خی ــد رض ــت حمی ــوص دادخواس خص
ــران  ــاز ای ــت الن ــرج بطرفی ــی فرزندای الله
نــژاد فرزنــد قاســمعلی  بخواســته مطالبــه 
مبلــغ هجــده میلیــون  ریــال وجــه ۳ فقــره 
ــورخ  ــه شــماره  هــای 8۵۳۲۲۲ م چــک ب
و   88/۷/۵ مــورخ   8۵۳۱۲۳ و   88/۶/۵
بانــک  8۵۳۱۲۵ مــورخ 88/۹/۵ عهــده 
ــام خســارات دادرســی  ــه انضم تجــارت   ب
ــا توجــه بــه دادخواســت  و تاخیــر تادیــه  ب
تقدیمــی و مالحظــه اصــول مســتندات  
دعــوی  و اینکــه بــا ابــالغ نشــر آگهــی وقت 
ــر  ــورا حاض ــه ش ــی  در جلس ــار کاف و انتظ
نشــده و در قبــال دعــوی و مســتندات 
ابــرازی  خواهــان ایــراد و تکذیبــی بــه عمــل 
نیــاورده  و مســتندات ابــرازی نیــز حکایــت 
ــان را  ــه خواه ــده  ب ــه خوان ــتغال ذم از اش
حکایــت  مــی کنــد علــی هــذا  ضمــن 
ــواد  ــه اســتناد م ــت دانســتن  دعــوی ب ثاب
دادرســی  آئیــن  قانــون  ۱۹8و۵۱۹و۵۲۲ 
۳۱۵و۳۱۰و۳۰۹و۳۰۷  مــواد  و  مدنــی  
۲۴۹ قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت هجــده میلیــون ریــال   
بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت 

ــه   ــال ب ــج  هزارری ــت و پن ــصد و بیس شش
ــت  ــه پرداخ ــی ب ــارات دادرس ــوان خس عن
خســارات تاخیــر و تادیه  از تاریــخ 88/۶/۵ 
و 88/۷/۵و 88/۹/۵ لغایــت  زمــان وصول 
ــک  ــاخص بان ــرخ ش ــق ن ــال  آن طب ایص
ــالم  ــزی  در حــق خواهــان صــادر و اع مرک
ــی و ظــرف ۲۰  مــی گــردد رای صــادره غیاب
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه خواهــد بــود . .و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــم عموم در محاک

ــد  ــان میباش اصفه
ــورای  ــعبه ۷ ش ــی ش ــف۲۰۳8۱ قاض م  ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
ــه  ــماره  دادنام ــده : ۹۶۰۲۲۴ ش ــه پرون کالس
 ۹۶/۶/۲۵ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۲۰۰۵۱۳  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۲۲ ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
ــه  ــم زاده  دنب ــرا کاظ ــان زه ــالف  خواه اخت
نشــانی اصفهــان قائمیــه  کوچــه شــکوفه 
۱۰ جنــب پــالک ۱۰۷     خوانــده محمــد 
ــکان  ــول الم ــانی  مجه ــور آذر  نش ــلیم پ س
ــغ  ــه مبل خواســته : دو فقــره ســفته جمعــا ب
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال طــی چــک شــماره ۵۲۷۱8۵ و 
۵۲۷۱8۴ گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت  ــه طرفی ــه  ب ــم زاده دنب ــوی زهراکاظ دع
ــه خواســته۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ــور آذر ب محمــد ســلیم پ
ریــال وجــه دو فقــره ســفته بــه شــماره هــای  
انضمــام مطلــق  بــه  ۵۲۷۱8۵ و ۵۲۷۱8۴ 
ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
ــد  ــتندات در ی ــول مس ــای اص ــده و بق پرون
ــالغ  ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان ــان و اینک خواه

ــه  ــور نیافت ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
و هیچگونــه دلیــل و مدرکــی کــه مویــد 
ــه  ــبت ب ــود ( نس ــش ) خ ــه خوی ــت ذم برائ
دعــوی خواهــان ارائــه ننمــوده لــذا شــورا 
ــته  ــت دانس ــرز و ثاب ــان را مح ــوی خواه دع
۱۹8و۵۱۹و۵۲۲   مــواد  بــه  اســتناد  بــا  و 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
و  اصــل خواســته  بابــت  ریــال    ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
ونشــر  دادرســی  هزینــه  بابــت   ۲۴۵۰۰۰۰
آگهــی بــر مبنــای تعرفــه قانونــی و همچنیــن  
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر و تادی ــارت تاخی خس
ــخ اجــرای  ــا تاری دادخواســت )۹۶/۳/۱۷ ( ت
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف ۲۰۴۰۳ قاضــی شــعبه ۲۲ شــورای 

ــان ــالف  اصفه ــل اخت ح

دادنامه
ــه :  ــماره  دادنام ــده : ۹۶۰۰۳۳ ش ــه پرون کالس
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۳۰۱۰۳۱ مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــاد  ــک مهراقتص ــالف  بان ــل اخت ــورای ح ۱۳ ش
ــی  بنشــانی  ــای علیرضــا زمان ــی آق ــا نمایندگ ب
اصفهــان پــل آذر ابتــدای خ توحیــدپ ۳ وکیــل 
ــان  ــانی اصفه ــاری نش ــی مهی ــم آزاده بالل خان
ــش  ــگاه نب ــه روی فروش ــی روب ــارراه تخت چه
کوچــه اربــاب دفتروکالــت خوانــدگان ۱- خانــم 
مجهــول  نشــانی  الســاداتی   امیــن  مــژده 
المــکان و آقــای محمــد رضــا عزیــزی پالرتگانی  
شــاهین شــهر بلــوار خیــام فــاز ۲ فرعــی ۱ 
جنوبــی نیــم  فرعــی ۱ پ ۳ صــدور حکــم  
برمحکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت  
ــک  ــی از ی ــت بخش ــان باب ــغ ۴۷۵۰۰۰۰ توم مبل

فقــره چــک بــه شــماره ۱۳۱۲۳۳مــورخ ۹۵/۱۰/۱ 
عهــده بانــک ملــی ایــران بــه انضمــام خســارات 
ناشــی از دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و هزینه 
داد رســی و خســارت تاخیــر تادیــه  گردشــکار: 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
قاضــی شــورا  در خصــوص  رای    . نمایــد 
بــا وکالــت  بانــک مهــر اقتصــاد  دعــوی 
خانــم آزاده باللــی مهیــاری   بــه طرفیــت 
ــم مــژده امیــن الســاداتی  ــدگان ۱- خان خوان
ــی    ــزی پالرتگان ــا عزی ــد رض ــای محم ۲- آق
ــال  ــغ ۴۷۵۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــه خواســته مطالب ب
بخشــی از  یــک فقــره چــک بــه شــماره 
بانــک  بعهــده   ۹۵/۱۰/۱ مورخــه   ۱۳۱۲۳۳
ــارات   ــق خس ــام مطل ــه انضم ــران  ب ــی ای مل
قانونــی  و بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  
و بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
علیــه  کــه ظهــور در اشــتغال ذ مــه خوانــده و 
اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه وجــه  چک را 
د ارد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان  در جلســه 
رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه  دلیلــی 
موجــه  و مــدرک موثــر قانونــی  در خصــوص  
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــه  مبن ــوی مطروح دع
ــراز و ارائــه ننمــوده شــورا دعــوی  خویــش  اب
خواهــان را محــرز و ثابــت تشــخیص داده  و 
ــون  ــه مــواد ۳۱۳ و ۳۱۴و۲۴۹  قان مســتندا ب
تجــارت و مــواد ۱۹8-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
بــه پرداخــت مبلــغ  تضامنــی خوانــدگان 
میلیــون  چهــار  معــادل  ریــال   ۴۷۵۰۰۰۰۰
بابــت  تومــان    هــزار  پنجــاه  و  هفتصــد 
ــه  ــال و هزین ــته و ۲۱۴۷۵۰۰ ری ــل خواس اص
هــای نشــر آگهــی بــا احتســاب  اجــرای 
احــکام و  هزینــه هــای دادرســی و خســارات 
ــخ ســر رســید۱۳۱۲۳۳  ــه از تاری ــر  تادی تاخی
ــغ  ــه مبل ــک ب ــش از چ ــورخ ۹۵/۱۰/۱ بخ م

حکــم  اجــرای  /تــا  ریــال   ۴۷۵۰۰۰۰۰
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 

ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف ۲۰۴۵۱ قاضــی شــعبه ۱۳  حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی حصر وراثت
آقــای رضــا رجــب پــور مرقــی بــه شناســنامه 
شــماره ۶۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ۷۷۶/۹۶ از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عبــاس علــی رجــب پــور 
ــخ  ــنامه ۱۶ در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب مرق
ــدرود  ــگاه دایمــی خــود ب ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه جمیلــه رجــب پــور 
ــر،  ــه ش.ش ۳ همس ــر ب ــد باق ــی فرزن مرق
ــعلی  ــد عباس ــی فرزن ــور مرق ــب پ ــره رج زه
بــه ش.ش ۳۹، الهــام رجــب پــور فرزنــد 
عبــاس علــی بــه ش.ش ۱۲۵۰۰۰۳۴۴۱، جواد 
ــه  ــی ب ــاس عل ــد عب ــی فرزن ــور مرق رجــب پ
ــد  ــور مرقــی فرزن ش.ش ۷۴، رضــا رجــب پ
ــور  ــه ش.ش ۶۴، الهــه رجــب پ عباســعلی ب
مرقــی فرزنــد عبــاس علــی بــه ش.ش 
۱۲۵۰۰۰۳۴۳۱، فرزنــدان. اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیتنامــه  ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ت
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد شــد. گواهــی صــادر خواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

کاشــان، فاطمــه حســین پــور ۱۲۶۶/ م الــف



پیشهناد فیلم

روباه

کارگردان: بهروز افخمی
نویسنده: بهروز افخمی

شــیرمحمدی،  مرجــان  مجیــدی،  آرش  بازیگــران: 
ــال  ــان، ج ــک حمیدی ــودرزی، باب ــد گ ــیدمحمد، حمی س

فاطمــی
 خالصه داستان فیلم:

تــرور  دور جدیــد  بــرای  اســرائیلی کــه  مأمــور  یــک 
ــن  ــود. ای ــتاده می ش ــران فرس ــه ای ــی ب ــمندان اتم دانش
ــای  ــکاری آدم ه ــد و از هم ــا کار می کن ــده تنه ــور ورزی مأم
فریب خــورده و یکبــار مصــرف اســتفاده می کنــد کــه 
ــد. یــک  ــر ندارن ــا آخریــن لحظــه از مأموریــت خــود خب ت
موتور ســوار مســافرکش در دام او می افتــد و نادانســته 

بــرای تــرور تعلیــم می بینــد و ...
فیلــم ســینمایی »روبــاه« یازدهمیــن ســاخته بهــروز 
افخمــی اســت. در ابتــدا قــرار بــود محســن تنابنــده، رامبــد 
جــوان و فریبــرز عــرب نیــا در فیلــم »روبــاه« بــازی کننــد 
کــه بــه دالیلــی ایــن اتفــاق رخ نــداد. بهــروز افخمــی درباره 
واقعــی یــا تخیلــی بــودن فیلــم »روبــاه« گفــت: موضــوع 
بــرادران نتانیاهــو و ســازمان اطاعــات نظامــی ســری 
ــه  ــت ک ــتجو اس ــل جس ــت قاب ــرائیل در اینترن ــش اس ارت
آنهــا ســه بــرادر بودنــد کــه مــن چهارمیــن بــرادر را بــه نــام 
ــرای او می افتــد  یوهــان خلــق کــردم، امــا اتفاقاتــی کــه ب

واقعــی اســت. 
عوامــل فیلــم »روبــاه« جوایــزی را کــه شــامل قــاب 
نفیســی منقــوش بــه نــام حضــرت امیرالمؤمنیــن علی)ع( 
ــه  ــرک ب ــی متب ــیان، کاش ــعید نقاش ــی س ــا خوشنویس ب
حــرم حضــرت اباالفضــل العبــاس)ع( و یــک بســته رمــان 
ــر را  پرفــروش منتشــر شــده توســط انتشــارات ســوره مه
از دســتان منصــوره کریمــی همســر شــهید علیمحمــدی، 
مؤمنــی شــریف و وحیــد جلیلــی دریافــت کردنــد و مــورد 

ــر و تجلیــل قــرار گرفتنــد. تقدی

حرف و نقل

 ســائوراب کومــار ســفیر هندوســتان در ایــران 
دربــاره همــکاری ســینمای ایــران و هندوســتان 
گفــت: بخــش خصوصــی در هنــد از ســاخت »ســام 
ــم  ــن فیل ــد ای ــرارداد تولی بمبئــی« حمایــت کــرد و ق
ــدی  ــی هن ــک کمپان ــی و ی ــی ایران ــک کمپان ــن ی بی
بســته شــده بــود. فکــر می کنــم ایــن تولیــد، تجربــه 
خوبــی بــود و بــا حضــور در مراســم افتتاحیــه »ســام 
بمبئــی« ایــن پیغــام را گرفتــم کــه ایــن فیلــم تمــام 
تــاش خــود را می کنــد تــا در ذهــن مخاطــب پیغــام 
بســیار مهمــی را تداعــی کنــد و پیــام مهــم آن برقراری 
ــود. ارتبــاط میــان دو فرهنــگ ایــران و هندوســتان ب

و  تئاتــر  ســینما،  بازیگــر  فاحی پــور  پرویــز   
تلویزیــون درخصــوص فعالیت هــای کنونــی خــود در 
عرصــه بازیگــری گفــت: در حــال حاضــر فیلم بــرداری 
فصــل ســوم شــهرزاد را پشــت ســر می گذاریــم و بــه 
ــان  ــز بعــد از پای ــن فصــل نی زودی زمــان پخــش ای

فصــل دوم اعــام خواهــد شــد.
موســیقی  پژوهشــگر  پــور  رضوانــی  متیــن   
ــه  ــه »نوح ــازه مجموع ــار ت ــار آث ــران از انتش ــوام ای اق
و  نوحه هــا  بــرای گــردآوری  تــاش  و  نواحــی« 
ــه کربــا  موســیقی های مذهبــی شــیعیان در ســفر ب

ــر داد. خب
ویژه برنامــه  برگــزاری  علــی شــیرازی مدیــر   
ــه  ــن برنام ــزاری نشســت های ای ــن آواز« از برگ »آیی
در شهرســتان ها بــه صــورت ماهانــه یــا هفتگــی خبــر 

داد.
ــم  ــرد، فیل ــام ک ــر« اع ــرادران »وارن ــی ب  کمپان
ــام  ــن ن ــا همی ــی ب ــاس از رمان ــه اقتب ــه ب »آن« ک
بــا  شــده،  ســاخته  »اســتفن کینــگ«  نوشــته 
ــورد  ــه رک ــون دالر ب ــروش ۵۰۰ میلی ــرز ف ــور از م  عب
ــر«  ــم »جن گی ــون دالری فیل ــاله و ۴۴۱ میلی ۴۴ س
ــم ترســناک  ــن فیل ــون پرفروش تری ــان داد و اکن پای

تاریــخ سینماســت.
ــهبازی  ــز ش ــی پروی ــه کارگردان ــا ب ــم ماالری  فیل
ــاه در  ــر م ــاغ زاده از ۱۲ مه ــا ســاخته کاوه صب و ایتالی
ــد. ــد ش ــران خواه ــاغ اک ــینمایی چهارب ــس س پردی

در  مهرمــاه   ۱۲ از  »زرد«  ســینمایی  فیلــم   
 ســینما ســپاهان اصفهــان اکــران خواهــد شــد. 
فیلــم ســینمایی »زرد« بــه تهیه کنندگــی کامــران 
بیــات،  رادان، ســاره  بهــرام  بــازی  بــا  مجیــدی 
ــهرام  ــان و ش ــرداد صدیقی ــار، مه ــان افش ــاره کی به
حقیقت دوســت اســت کــه مضمونــی اجتماعــی دارد.

آریــان  پــارس  تفرشــی مدیرعامــل شــرکت   
ــای  ــردن کولره ــوش ک ــه خام ــه ب ــا توج ــد ب می گوی
مــوزه پاســارگاد در موسســه صبــا آثــار ایــن گنجینــه 
 بــا توجــه بــه گرمــای هــوا در معــرض آســیب 

است.
 نمایــش »پچ پچه هــای پشــت خــط نبــرد« 
نوشــته علیرضــا نــادری و کارگردانــی اشــکان خیل نژاد 
ایــن روزهــا در تماشــاخانه شــهرزاد روی صحنه اســت 
و ماننــد اجرایــی کــه پنــج ســال قبــل در تــاالر مولــوی 
ــه  ــرار گرفت ــدان ق ــتقبال عاقه من ــورد اس ــت م داش

اســت.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

بی تعــارف بایــد گفــت مــا مــردم کتاب خوانــی 
نیســتیم یــا الاقــل بخــش بزرگــی از مــردم کشــور 
ــای  ــاب از اولویت ه ــتند و کت ــوان نیس ــا کتاب خ م

ــه شــمار نمــی رود.  زندگیشــان ب
دالیــل  نمی خوانیــم  مــا کتــاب  چــرا  اینکــه 
ــیاری از  ــده بس ــل عم ــا 3 دلی ــی دارد ام مختلف
افــراد بــرای کتــاب نخوانــدن عبارتنــد از: نداشــتن 

ــاب. ــی کت ــی و گران ــت، تنبل وق
ــی  ــورد دالیل ــن 3 م ــدام از ای ــد هیچک ــر چن ه
ــت  ــرض درس ــا ف ــا ب ــت ام ــند نیس ــه  پس محکم
ــرای حــل  ــکاری ب ــوارد، راه ــن م ــام ای ــودن تم ب

ــود دارد.  ــکل وج ــن مش ای
یکــی از بهتریــن روش هــای موجــود کــه حاصــل 
پیشــرفت تکنولــوژی اســت گوش کــردن بــه 
ــادی  ــا بخــش زی ــه م ــی اســت. هم ــاب صوت کت
از وقــت خــود را در مســیرهای روزانــه کار یــا 

... می گذرانیــم.  و  تحصیــل 

در کان شــهرها هــر روز حداقــل چندیــن 
ســاعت از وقــت افــراد در ترافیــک هــدر 
مــی رود. ایــن زمــان ســوخته یکــی از بهترین 
ــه کتــاب  فرصت هایــی اســت کــه می تــوان ب

ــوش داد.  ــی گ صوت
کتاب هــای صوتــی را می تــوان بــه راحتــی از 
طریــق گوشــی موبایــل و یــا تبلــت، لپ تــاپ 
و پخــش خــودرو گــوش کــرد. امــروزه تقریبــًا 
حتــی  و  هوشــمند  گوشــی های  تمامــی 
ــش  ــره و پخ ــکان ذخی ــمند ام ــه هوش نیم
فایل هــای صوتــی را دارنــد و بــه همیــن 
دلیــل حتــی تنبل تریــن افــراد هــم بهانــه ای 
بــرای اســتفاده نکــردن از ایــن روش ندارنــد. 
هــزار   ۲۰ مــا کتــاب  این کــه  وجــود  بــا 
هــزار   3۰ پیتــزای  امــا  را گــران  تومانــی 
ــت  ــی قیم ــم ول ــی می دانی ــی را منطق تومان
ــه  ــدک اســت ک ــدر ان ــی آنق کتاب هــای صوت
 کســی نمی توانــد از گرانــی آنهــا شــکایت 

کند. 

حــدود در  معمــواًل  صوتــی   کتاب هــای 
۱۰ هــزار تومــان قیمــت دارنــد و بــه راحتــی 
ــود  ــم دانل ــتند. حج ــترس هس ــل دس قاب
ــد  ــواًل از چن ــم معم ــی ه ــای صوت  کتاب ه
بابــت  از  ده مگابیــت فراتــر نمــی رود و 
ســرعت دانلــود و یــا حجــم هــم می توانیــد 
مطمئــن باشــید کــه بــا هــر ســرعتی و 
ــه  ــد ب ــی می توانی ــته اینترنت ــوع بس ــر ن ه
از کتاب هــای صوتــی اســتفاده  راحتــی 

ــد. نمایی
 کتاب های صوتی در ایران

ــی  ــاب صوت ــوان کت ــزاران عن ــون ه هم اکن
ــازار ایــران وجــود دارد. بعضــی از ایــن  در ب
ــل  ــورت فای ــه ص ــان اول ب ــا از هم کتاب ه
صوتــی تهیــه شــده اند و برخــی دیگــر 
نیــز نســخه صوتــی کتاب هــای چاپــی 
هســتند. در اکثــر زمینه هــا نیــز کتــاب 
صوتــی وجــود دارد: از داســتان و رمــان 
 و شــعر تــا روان شناســی و مدیریــت و 
.کتاب هــای صوتــی  و...  زبــان  آمــوزش 
را می توانیــم از کتابفروشــی های معتبــر و 
ــم.  ــه کنی ــاب تهی ــروش کت ــایت های ف س

حتــی برخــی از کتاب هــای صوتــی نیــز بــه 
ــه شــده اند. ــگان ارائ صــورت رای

تهیــه کتــاب  در  بیشــتر  ســهولت  بــرای 
طراحــی  نیــز  بســیاری  اپلیکیشــن های 
شــده اســت کــه بــه راحت تریــن شــکل 
ــان را  ــورد نظرت ــاب م ــد کت ــن می توانی ممک

از آن تهیــه کنیــد. 
اپلیکیشــن طاقچــه، نــوار، کتــب ســبز و 
ده هــا اپلیکیشــن دیگــر بــا طراحی هــای 
هزارهــا  گاه  و  صدهــا  می تواننــد  ســاده 
نســخه کتــاب صوتــی را در اختیــار شــما 
ارائــه شــده در  قــرار دهنــد. کتاب هــای 
ــت و  ــا کیفی ــی ب ــا صدای ــا ب ــن برنامه ه ای
خوانشــی شــمرده بــدون هیــچ زحمتــی 
مخاطــب را بــا کتــاب آشــتی می دهــد.

 دریچه ای تازه
در دهه هــای 6۰ و 7۰ میــادی، بســیاری 
ایجــاد  بــا  نویســندگان  و  ناشــران  از 
خــود  آثــار  از  صوتــی  کتــاب  نســخه 
مخالفــت می کردنــد فراگیــری و انتشــار 
بــه ســال  کتاب هــای صوتــی در جهــان 
 ۱98۰ میــادی برمی گــردد، جایــی کــه بــرای 
ــه  ــار بنگاه هــای انتشــار کتــاب ب نخســتین ب
ایــن مقولــه روی آوردنــد هــر چنــد آن زمــان 
ــا  ایــن کتاب هــا بیشــتر مختــص افــراد نابین
 بــود امــا بــا افزایــش مشــغله مــردم در 
قــرن بیســت و یکــم ایــن روش کتابخوانــی 
در بســیاری از کشــورهای جهــان فراگیــر 

ــت.  ــده اس ش
نســخه  میلیون هــا  ســاله  هــر  ژاپــن  در 
کتــاب صوتــی بــرای اســتفاده افــراد منتشــر 
می شــود و ایــن کشــور آســیایی را می تــوان 
جهــان  در  صوتــی  کتاب هــای  ســردمدار 

ــت. دانس
ــی  ــاب صوت ــت کت ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ب
و  کتــاب  دنیــای  بــه  تــازه  دریچــه ای 
کتابخوانــی اســت. دریچــه ای کــه دیگــر 
ــد  ــی نمی توان ــی و گران ــت نداشــتن، تنبل وق

بهانــه ای بــرای دوری از کتــاب باشــد.

ــن  ــل دوربی ــان( مقاب ــاب خ ــه جن ــدا پیش ــی )ص ــد بحران محم
ســریال »87 متــر« عیــاری رفــت. 

در ادامــه تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »87 متــر« بــه 
کارگردانــی کیانــوش عیــاری، امــروز مهــران رجبــی و محمــد 
ــه وکالــت در میــدان ونــک مقابــل  بحرانــی در لوکیشــن دفتــر خان
دوربیــن می رونــد. تصویربــرداری در ایــن لوکیشــن امــروز بــه اتمــام 
ــزل  ــد من ــه لوکیشــن جدی ــط، ب ــرای ادامــه ضب می رســد و گــروه ب
پدربــزرگ و مادربــزرگ در محــدوده خیابــان نیلوفــر در منطقــه 
هفــت تهــران نقــل مــکان می کننــد. فریــده ســپاه منصــور و ســعید 
پیردوســت کــه در نقــش مــادر زن و پــدر زن علیرضــا پورّدّورانی)علی 
دهکــردی( ایفــای نقــش می کننــد، فــردا مقابــل دوربیــن داریــوش 
ــواده  عیــاری خواهنــد رفــت. ایــن درام اجتماعــی، داســتان دو خان
بــه نــام پورّدّورانــی و خلیلــی اســت. علیرضــا پورّدّورانــی بــه همــراه 
همســر، دو دختــر و پســرش خانــه ای را از یــک فروشــنده بــه نــام 

ــا روز اسباب کشــی متوجــه  ــد، ام ــداری می کنن فــرج ناصــری خری
می شــوند کــه خانــه بــه فــرد دیگــری بــه نــام رجب خلیلــی 
و  همســر  پســر،  همــراه  بــه  رجــب  اســت.  شــده   فروختــه 
ــیده اند  ــه رس ــه خان ــا ب ــر از پورّدّورانی ه ــح زودت ــرش صب دو دخت
و وسایلشــان را در خانــه گذاشــته اند امــا بــا رســیدن خانــواده 
... می شــود  مشــخص  کاهبــرداری  ماجــرای   پورّدّورانــی، 

فریبــا  رجبــی،  مهــران  پورعــرب،  ابوالفضــل  دهکــردی،  علــی 
کامــران، حســین ســلیمانی، فریــده ســپاه منصــور، محمــد 
 بحرانــی، ســعید پیردوســت، دیبــا زاهــدی، ملیــکا نصیــری، 
ســریال  بازیگــران  از  نــوری زاده  نیمــا  و  طالب لــو   علــی 

»87 متر« هستند. 
ــریال  ــم و س ــروه فیل ــر« کاری از گ ــی »87 مت ــه تلویزیون مجموع
ــه ای در  ــمت ۴۵ دقیق ــه در ۴۰ قس ــت ک ــیما اس ــک س ــبکه ی ش

ــت. ــد اس ــت تولی دس

تلویزیــون دو ســریال »هاتــف«  و »عقیــق« را برای ایــام محرم 
ــال های  ــول س ــاف روال معم ــه برخ ــت، ک ــده اس ــدارک دی ت
گذشــته پخــش هــر دو ســریال بــه نیمــه دوم محــرم موکــول 

شــده اســت. 
ــفیعی و  ــا ش ــی محمدرض ــه تهیه کنندگ ــق« ب ــریال »عقی س
کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی ایــن روزهــا در حالــی در شــهرک 
ــدای  ــود از ابت ــرار ب ــه ق ــرداری اســت، ک ــی حــال تصویرب غزال
ــه روی آنتــن بــرود. شــبکه ســه ســیما یــک هفتــه  محــرم ب
ــه  ــن مجموع ــش ای ــر از پخ ــرم خب ــام مح ــاز ای ــش از آغ پی
ــود و تیزرهــای  ــدای محــرم را اعــام کــرده ب ــی از ابت تلویزیون
ایــن ســریال، در حالــی از پخــش ایــن ســریال خبــر مــی داد 
ــه روی آنتــن  ــا گذشــت ۱۰ روز از محــرم، عمــًا عقیــق ب کــه ب
ــده  ــه آین ــریال از هفت ــن س ــود ای ــی می ش ــت. پیش بین نرف
 بــه روی آنتــن بــرود. ســریال »عقیــق« عاشــقانه ای اســت در 

دل تاریــخ کــه ســعید نعمــت هللا آن را در ۱۰ قســمت برای پخش 
در مــاه محــرم بــه نــگارش درآورده اســت. بعــد از »پشــت بــام 
ــکاری  ــومین هم ــق« س ــادر«، »عقی ــای م ــر پ ــران« و »زی ته

ــد.  ــه حســاب می آی ــی ب ــگ توفیق ــا بهرن مشــترک او ب
ــت  ــی، هدای ــبنم مقدم ــون ش ــی چ ــریال بازیگران ــن س در ای
هاشــمی، نــادر فــاح، علیرضــا آرا، نســیم ادبــی و بهــزاد فراهانــی 
ــعری از  ــا ش ــز ب ــی نی ــا قربان ــد. علیرض ــش کرده ان ــای نق ایف
ــی را  ــه تلویزیون ــن مجموع ــی ای ــراژ پایان ــری تیت مســعود کانت
ــط  ــرای ضب ــز ب ــف« نی ــریال »هات ــل س ــت. عوام ــده اس خوانن
بخش هــای پایانــی ســریال در کربــا بــه ســر می برنــد. 
ــرم  ــه دوم مح ــدا، نیم ــان ابت ــز از هم ــریال نی ــن س ــش ای پخ
ــرار اســت از شــبکه اول ســیما  ــف« ق ــود. »هات ــام شــده ب اع
پخــش شــود. بــر ایــن اســاس تلویزیــون در دهــه اول محــرم 

ــرد. ــدام ک ــبتی اق ــی مناس ــریال های قدیم ــش س ــه پخ ب
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،،
همــه مــا بخــش زیــادی از وقــت خــود 
را در مسیرهای روزانه کار یا تحصیل 
و ... می گذرانیــم. ایــن زمــان ســوخته 
یکــی از بهتریــن فرصت هایــی اســت 
کــه می تــوان بــه کتــاب صوتــی گــوش 

داد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

کتاب صوتی 
دریچه ای تازه به دنیای کتاب

ناگفته هایی از فیلم مشترک 
ارمنستان و ایران

کارگــردان فیلــم »یــه وا« گفــت: انتخــاب ایــن 
فیلــم بــرای اســکار به عنــوان محصول مشــترک 
ــحال کننده  ــی خوش ــران اتفاق ــتان و ای ارمنس
اســت و بایــد تــاش مضاعفــی بــرای نمایــش 
ــاد«  ــد آب ــرد. »آناهی ــی آن صــورت پذی و معرف
در گفت وگویــی بــا ایســنا دربــاره انتخــاب 
فیلــم »یــه وا« بــه عنــوان نماینــده ارمنســتان 
ــیار  ــاق بس ــن اتف ــرد: از ای ــان ک ــکار بی در اس
ــه وا« محصــول مشــترک  خشــنودم، چــون »ی
ارمنســتان و ایــران اســت و مــن بــا توجــه بــه 
ــه دارم،  ــه ای ک ــت و خاســتگاه های دوگان تابعی
ــی  ــی و ایران ــگ ارمن ــه هایم را در دو فرهن ریش

می یابــم کــه خیلــی دوست شــان دارم.

ــم و  ــگ در فیل ــن دو فرهن ــر ای ــاره تأثی او درب
ــت:  ــت؟ گف ــاهده اس ــل مش ــا قاب ــه آی این ک
ــه هــر حــال مــن ســینما را طــی ســال های  ب
نــزد  برنامه ریــزی،  و  دســتیاری  طوالنــی 
ــا  ــه ام، ام ــاد گرفت ــران ی ــزرگ ای ــازان ب فیلمس
ایــن فیلــم بــه واســطه داســتان و محــل 
وقــوع آن و تمــام شــخصیت هایی کــه در 
مقابــل دوربیــن هســتند، به شــکل مســتقیم از 
فرهنــگ و تاریــخ ارمنســتان ســخن می گویــد. 
ــان  ــه زب ــی و ب ــران ارمن ــا بازیگ ــم، ب کل فیل
ارمنی در کشــور ارمنســتان ســاخته شــده اســت 
ــد،  ــم را دیده ان ــه فیل ــی ک ــی از منتقدان و برخ
ــی ها و  ــده از نقاش ــر آم ــری ب ــر تصاوی ــه تأثی ب

فیلم هــای ارمنــی هــم اشــاره کرده انــد.
آبــاد دربــاره رونــد تولیــد فیلــم »یــه وا« نیــز 
ــی  ــام جزئیات ــا تم ــه ب ــرد: فیلم نام ــار ک اظه

کــه در نظــر داشــتم، آمــاده بــود و مرکــز ملــی 
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــتان و بنی ــم ارمنس فیل
بــه مــن و آقــای تقــی علیقلــی زاده اطمینــان 
کردنــد کــه نخســتین فیلــم ســینمایی ا م 
جلــوی دوربیــن بــرود. بــا توجــه بــه ایــن نکته 
ــی  ــه نقش ــران در کل منطق ــینمای ای ــه س ک
ــه  ــل ب ــرف تمای ــر دو ط ــده دارد، ه پیش برن
همــکاری داشــتند و فکــر می کنــم ایــن 
همــکاری بــه رشــد ســینما در ارمنســتان هــم 
کمــک شــایان توجهــی می کنــد. بــه هــر 
حــال، بســیاری از نیروهــای جوان ارمنســتانی 
هــم در ایــن تجربــه شــریک شــدند و کار 
ــل  ــر عام ــش، مدی ــای علیرضــا تاب ــد. آق کردن
بنیــاد ســینمایی فارابــی، در نمایــش افتتاحیــه 
فیلــم در ایــروان بــه نکاتــی مهــم اشــاره 
ــه  ــه ب ــود از جمل ــه ب ــل توج ــه قاب ــد ک کردن

ایــران  ســینمایی  همکاری هــای  ضــرورت 
و کشــورهای منطقــه و همین طــور  رابطــه 
ــه و  ــه های دیرین ــه ریش ــه ک ــان و ارامن ایرانی

ــی دارد. ــق فرهنگ عمی
ایــن کارگــردان دربــاره رونــد انتخــاب فیلمش 
در اســکار توضیــح داد: مثــل همه جــای دنیــا، 
کمیتــه ای در ارمنســتان هســت که مســئولیت 
ــه  ــکار  را ب ــه اس ــم ب ــی فیل ــاب و معرف انتخ
عهــده دارد. برنامــه اکــران در ایــروان در مهلــت 
از ســوی  انجــام شــد، درخواســتی  مقــرر 
ــه  ــم ب ــق فیل ــرای بررســی دقی ــده ب پخش کنن
کمیتــه ارســال شــد و در نهایــت، ایــن اعضــای 
ــای  ــوص فیلم ه ــه در خص ــد ک ــه بودن کمیت
قابــل  بررســی بحــث کردنــد و فیلــم »یــه وا« 
را بــا توجــه بــه مقــررات فرهنگســتان علــوم و 

ــد. هنرهــای ســینمایی انتخــاب کردن
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 آگهی مزایده 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد محل 
را  اصفهان  شهر  در  واقع  فرهنگیان  درمانگاه  عینک سازی 
متقاضیان  لذا  دهد.  اجاره  مزایده  فرآیند  برگزاری  طریق  از 
تا  مزایده  و شرایط  اسناد  دریافت  می توانند جهت  ذیصاح 
تاریخ 96/۰7/۱۵ به اداره تدارکات )کارشناسی امور قراردادها(

این اداره کل مراجعه نمایند.
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت دوم

90017م الف

سینما
»اردک لی« نیمه دوم مهر 

جلوی دوربین می رود
بــه گفتــه تهیــه کننــده »اردک لــی«، ایــن فیلــم 
ــروز   ــی به ــه کارگردان ــاه ب ــه دوم مهرم ــینمایی نیم س

غریب پــور جلــوی دوربیــن مــی رود. 
ســینمایی  فیلــم  کننــده  تهیــه  حضرتــی  علــی 
ــت:  ــور گف ــروز غریب پ ــی به ــه کارگردان ــی« ب »اردک ل
ــورت  ــه ص ــور را ب ــروز غریب پ ــش، به ــال پی ــک س ی
ــا یکدیگــر  ــاره ســینما ب ــدم و درب کامــًا تصادفــی دی
ــی«  ــه »اردک ل ــرف از فیلم نام ــم و ح ــت کردی صحب
ایــن  بــرای ســاخت  آمــد کــه همان جــا  پیــش 

فیلم نامــه اعــام آمادگــی کــردم. 
وی ادامــه داد: بیــش از یــک مــاه پیــش قــرار 
ــه  ــتم و فیلم نام ــور گذاش ــای غریب پ ــا آق ــی ب ماقات
ــه ســاخت  ــرای پروان ــدار ب ــدم. پــس از آن دی را خوان
آن اقــدام کردیــم و بخشــی از پیش تولیــد فیلــم نیــز 
آغــاز شــد و در حــال حاضــر کامــًا آمــاده تولیــد ایــن 

ــروژه ســینمایی هســتیم.  پ
حضرتــی در توضیــح نــام ایــن پــروژه ســینمایی 
بیــان کــرد: »اردک لــی« نــام شــخصیت اصلــی 
ــی«  ــام »اردک ل ــه ن ــه از روســتایی ب ــم اســت ک فیل
ــن  ــول ای ــه ح ــد و قص ــرت می کن ــران مهاج ــه ته ب

می گــذرد.  شــخصیت 
بــه گفتــه وی، ایــن فیلــم نیمــه دوم مهــر مــاه جلــوی 

ــران و خــارج از  ــرار اســت در ته دوربیــن مــی رود و ق
تهــران و بــه ویــژه در فضــای مدرســه جلــوی دوربیــن 

بــرود. 
دارای  فیلــم  ایــن  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پروداکشــن ســنگینی اســت، گفــت: نزدیــک بــه 
ــام  ــد و تم ــازی می کنن ــروژه ب ــن پ ــر در ای ۲۰۰ بازیگ
بــه  را  فیلــم  ایــن  تــا  را می کنیــم   ســعی خــود 

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برسانیم.
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــده در پای ــه کنن ــن تهی  ای
ــوان اســت،  ــک نوج ــا ی ــی م ــه شــخصیت اصل این ک
ایــن فیلــم می توانــد هــم بــرای کــودکان و نوجوانــان 

ــد. ــب باش ــال مناس ــب بزرگس ــرای مخاط ــم ب و ه

ادبیات
نویسندگان بزرگ 

در نشر آثار ضعیف مقصرند
ــندگان  ــد: نویس ــان می گوی ــول آبادی رس
شناخته شــده و بــزرگ بــه دلیــل حمایــت 
و پشــتیبانی کاذب از نویســندگان جــوان 
در انتشــار کتاب هــای ضعیــف مقصرنــد. 
ایــن داســتان نویس دربــاره تــب نوشــتن 
و انتشــار کتــاب، اظهــار کــرد: این کــه 
شــاعر و نویســنده جــوان هنرنمایــی اش 

ــکلی  ــاند مش ــران برس ــاع دیگ ــه اط را ب
ــترک  ــا مش ــای دنی ــه ج ــدارد و در هم ن
اســت؛ امــا مشــکل از جایــی شــروع 
ــتن و  ــم نوش ــردی توه ــه ف ــود ک می ش
ــد کــه  ســرودن داشــته باشــد و فکــر کن
بــا هزینــه شــخصی خــود می توانــد هــر 
ــه  ــه جامع ــاب ب ــب کت ــزی را در قال چی

ــه دهــد.  ارائ
جایــگاه  بایــد  این کــه  بیــان  بــا  او 

داســتان  و  شــعر  در  بــزرگان  مثبــت 
گاهــی  کــرد:  بیــان  شــود  پررنگ تــر 
خیلــی  مشــق گونه  دست نوشــته های 
از دوســتان جــوان بــه شــکل کتــاب 
کتاب هــای  کــه  می شــود  منتشــر 
ــا  ــه تنه ــه شــمار مــی رود، و ن ــی ب ضعیف
مــورد نقــد و بررســی قــرار نمی گیــرد 
بلکــه توســط بــزرگان حــوزه شــعر و 
 داســتان ایــران هــم مــورد حمایــت قــرار

می گیرد. 
ــط  ــد توس ــه بای ــت ک ــی اس ــکل نظارت مش
بــزرگان شــعر و داســتان بــر کتاب هــا اعمــال 

ــد. ــاق نمی افت ــن اتف شــود، کــه ای
بــا ایــن کار نویســنده جــوان دچــار ایــن توهم 
ــد هــر چیــزی را کــه از  می شــود کــه می توان
ذهنــش تــراوش می کنــد بــر روی کاغــذ 

بیــاورد و منتشــر کنــد. 
رســول آبادیــان یــادآور شــد: کیفیت کتــاب از 

۱۰ ســال پیــش تــا کنــون بــه لحــاظ محتوایی 
دچــار افت محسوســی شــده اســت. 

ــت کار  ــه صاحی ــاد ک ــران زی ــود ناش وج
نشــر را ندارنــد و همچنیــن بی توجهــی بــه 
حــوزه کتــاب و جــدی نگرفتــن آن، نشــر را 
بــه تجــارت تبدیــل کــرده اســت و هرکســی 
ــه  ــود ب ــرای خ ــی ب ــد فضای ــعی می کن س
وجــود آورد و از ِقَبــل آن ســود ببــرد و 
ــاب نیســت. ــوای کت ــه فکــر محت کســی ب

کوتاه اخبار 

برگزاری هفته فیلم برزیل 
در تهران، شیراز و اصفهان

هفتــه فیلــم برزیــل از اواســط مهرمــاه توســط گــروه 
هنــر و تجربــه برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی گــروه هنــر و تجربــه، ایــن هفتــه فیلــم بــه 
همــت بخــش بین الملــل ســینمای هنــر و تجربــه، 
ــیراز  ــران، ش ــهر ته ــه ش ــاه در س ــی ۲۱ مهرم ۱۵ ال
و اصفهــان بــا حضــور روبرتــو برلینــر، کارگــردان 

ــود. ــزار می ش ــل برگ ــرح برزی مط
افتتاحیــه ایــن هفتــه فیلــم روز شــنبه، ۱۵ مهرمــاه 
ــا حضــور ســفیر برزیــل، ســفرای برخــی دیگــر از  ب
کشــورها، مدیــران ســینمایی و هنرمنــدان در خانــه 

ــود. ــزار می ش ــدان برگ هنرمن
ــروی  ــو دو ژانی ــد ۱9۵7 در ری ــر متول ــو برلین روبرت
ــو  ــد پریم ــز گرن ــون جوای ــه تاکن ــت ک ــل اس برزی
فیلــم  بین المللــی  برزیــل، جشــنواره  ســینمای 
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  سانفرانسیســکو، 
دو  ریــو  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  و  توکیــو 
ژانیــرو را بــرای بهتریــن فیلــم مســتند بــرده اســت 
ــزه  ــزد جای ــم نام ــن فیل ــرای بهتری ــن ب و همچنی

ــت.  ــده اس ش
از آثــار او می تــوان بــه فیلــم »نیســه: دیوانگــی 
ــوری«،  ــرای ک ــده ب ــد ش ــتند »متول ــض«، مس مح
ــه  ــتید ک ــی هس ــما همان ــاه »ش ــتند کوت ــم مس فیل
برایــش بــه دنیــا آمده ایــد« و »تغییــر ُبعــد درون« 

ــرد. اشــاره ک

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

یاقوت سرخ
نویسنده لیال شیری

قیمت 12 هزار تومان
نشر آرنا

مولوی و تفسیر عرفانی
نویسنده دکتر مریم مشرف

قیمت 25 هزار تومان
نشر سخن

ژورنالیست
نویسنده مریم دلیر

قیمت 40 هزار تومان
نشر شادان

سریال های محرمی به دهه اول نرسیدندمحمد بحرانی مقابل دوربین عیاری رفت
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سالمندان،برکتجامعهاند
دکتــر سیدحســن هاشــمی، وزیــر بهداشــت، در مطلبی 
بــا عنــوان »هفتــه ای بــرای تکریــم بــزرگان« در هفتــه 
ــی اش آورده  ــال تلگرام ــالمندان در کان ــت س بزرگداش
ــرای  ــم ب ــاز می کنی ــه ای را آغ ــروز هفت ــت: »از ام اس
ــا همــه  پاسداشــت کســانی کــه دوران ســالمندی را ب
ــا  ــد؛ آن ه شــیرینی ها و تلخی هایــش ســپری می کنن
کــه مایــه برکــت و نعمــت جامعــه مــا بــوده و هســتند. 
فصــل ســالمندی ویژگی هــای خــاص خــود را دارد و 
ــن خــود  ــوری، دی ــی و صب ــا مهربان ــه ب ــر ماســت ک ب
ــر  ــی کــه روزگاری چــون کــوه در براب ــازک دالن ــه ن را ب
ســختی های زندگــی ایســتادگی و مــا را حمایــت 

کرده انــد، ادا کنیــم. 
ــی  ــه آن عنایت ــد ب ــه بای ــن عرص ــه در ای ــه ای ک نکت
جــدی داشــته باشــیم، ایــن کــه پیامــد طبیعــی 
برنامه هــای توســعه و پیشــرفت نظام هــای ســامت، 
ــه  ســال خوردگی ســاکنان کــره خاکــی اســت. از جمل
ــش از  ــده بی ــال آین ــا ۲۰ س ــود ت ــن زده می ش تخمی
۱۵ درصــد جمعیــت کشــور مــا را ســالمندان تشــکیل 
دهنــد. همچنیــن در جهــان معاصــر، افزایــش کیفیــت 
زندگــی و مشــارکت فعــال اجتماعــی در طــول عمــر، از 
نیازهــای ضــروری زندگــی بشــر محســوب می شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل بایــد زیرســاخت ها و خدمــات 
ــای  ــرای راهنماه ــد و اج ــعه یاب ــوب توس ــو مطل به نح
ــک  ــده الکترونی ــاع و پرون ــام ارج ــاد نظ ــی، ایج بالین

ــرد.  ســامت مــورد توجــه قــرار گی
نکتــه مهــم دیگــر، فرهنگ ســازی بــرای دقــت و 
ــظ و  ــر پیشــگیری و حف ــه ام ــردم ب ــه بیشــتر م توج
ارتقــای ســامت شــخصی اســت کــه نقــش مهمــی در 

ــد دارد.  ــامتی کارآم ــام س ــتن نظ داش
امیــدوارم بــا رعایــت ایــن مــوارد و تــاش بــرای تأمین 
ــه  ــک هفت ــه در ی ــرای ســالمندان، ن ــر ب ــده ای بهت آین
ــن  ــه ای ــن خــود را ب کــه در تمــام روزهــای ســال، دی
عزیــزان ادا کنیــم و از یــاد نبریــم کــه آنهــا ســتون های 
ــواده مــا هســتند.« ــه و خان تکرار ناشــدنی خیمــه خان

ثبتنامقبلازپرداختشهریه
معــاون اداری، مالــی و عمرانــی دانشــگاه پیــام نــور از 
ــام دانشــجویان ورودی جدیــد ایــن دانشــگاه  ثبــت ن
قبــل از پرداخــت شــهریه خبــرداد. دکتــر حســنی 
ضمــن اعــام ایــن مطلــب از تســهیات ویژه دانشــگاه 
خبــر  جدیــد  ورودی  دانشــجویان  بــرای  پیام نــور 
 داد و گفــت: کلیــه دانشــجویان ورودی جدیــد در 
ــدون پرداخــت  ــد ب ــی خــود می توانن ــرم اول تحصیل ت
شــهریه ثبت نــام کــرده و شــهریه خــود را تــا پایان تــرم 

تحصیلــی پرداخــت نماینــد. 
ــور  ــگاه پیام ن ــی دانش ــی و عمران ــاون اداری، مال مع
ــی  ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــان ب ــت: همزم ــار داش اظه
جدیــد، مدیریــت دانشــگاه، تســهیات ویــژه ای را 
بــرای کلیــه دانشــجویان و بــه ویــژه دانشــجویان 
ورودی جدیــد فراهــم آورده تــا آن هــا بــا فــراغ خاطــر 
بیشــتری بــه عرصــه آمــوزش عالــی وارد شــده و بــه 

ــد. ــل بپردازن تحصی

جامعه
افزایش10درصدیترددخودروها

درجادهها
رئیــس پلیــس راه کشــور از افزایــش ۱۰ درصــدی تــردد 
ســاعتی خودروهــا در جاده هــای کشــور در شــهریور 

ــر داد.  ــال خب امس
ــت:  ــر، اظهارداش ــن خب ــریح ای ــدی در تش ــردار حمی س
ــاعت، در  ــودرو در س ــال، 43۲ خ ــاه امس ــهریور م در ش
ــاه  ــه م ــبت ب ــه نس ــد ک ــردد کردن ــور ت ــای کش جاده ه
گذشــته کــه تــردد خودروهــا 4۲3 بــوده؛ ۱۰ درصــد 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
شــهریور ســال گذشــته، 379 وســیله نقلیــه در ســاعت 
تــردد داشــتند، از افزایــش ۱۱.6 درصــدی تــردد ســاعتی 
خودروهــا در شــهریور امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 

آن خبــر داد. 
ایــن مقــام انتظامــی گفــت: همچنیــن نســبت بــه 
ــردد  ــاعت ت ــه در س ــیله نقلی ــه 3۵9 وس ــهریور 94 ک ش
داشــتند، شــاهد افزایــش ۱7.8 درصــدی تــردد ســاعتی 

ــتیم.  ــال هس ــهریور امس ــا در ش خودروه
ــس  ــس، رئی ــری پلی ــگاه خب ــزارش پای ــاس گ ــر اس ب
ــز  ــار مرک ــق آم ــت: طب ــه گف ــور در خاتم ــس راه کش پلی
ــاعتی در  ــردد س ــط ت ــور، متوس ــای کش ــت راه ه مدیری
ــه در  ــیله نقلی ــه 377 وس ــال ک ــت امس ــه نخس 6 ماه
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــود، نس ــاعت ب  س
)۲4۲ وســیله در ســاعت( ۱۰.۲ درصــد افزایــش و نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال 94 )336 وســیله در ســاعت( 

۱۲.۲ درصــد افزایــش داشــته اســت.

آخرینوضعیتپرونده
صندوقذخیرهفرهنگیان

مدیرعامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان ضمــن تشــریح 
وضعیــت پرونــده صنــدوق و بانــک ســرمایه گفــت: 
می خواهنــد بــه جــای پــول ملــک بدهنــد کــه بــه تفاهــم 
نرســیدیم. مهــدی نیکــدل دربــاره وضعیــت پرونــده 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: حســاب بانــک 

ــت.  ــدا اس ــان ج ــاه فرهنگی ــدوق رف ــرمایه از صن س
ــد  ــت کرده ان ــه وام را دریاف ــا ک ــزود: کارتن خواب ه وی اف
در همه جــا بوده انــد و همــه در پرونــده وجــود دارد. 
مدیرعامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: سیســتم 
ــئله  ــد و مس ــری می کن ــده را پیگی ــن پرون ــی ای قضای

جدیــدی نیــز پیــش نیامــده اســت. 
مدیرعامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان دربــاره بازگشــت 
ــرمایه  ــک س ــت: از بان ــک گف ــدوق و بان ــه صن ــول ب پ
ــدوق  ــدا از صن ــه ج ــرا ک ــم چ ــی نداری ــات دقیق اطاع

ــت.  ــان اس ــره فرهنگی ذخی
ــک  ــول، مل ــای پ ــه ج ــد ب ــرد: می خواهن ــد ک وی تاکی
قبــول  و  نرســیده ایم  تفاهــم  بــه  مــا  بدهنــد کــه 
ــری  ــال پیگی ــده در ح ــن پرون ــان ای ــم. هم چن نکرده ای

اســت و رقــم دقیقــی از بازگشــت پــول نداریــم.

کوتاه اخبار 
بازیگوشی۳کودکحادثهآفرید

بــر اثــر ســانحه ســقوط داربســت در یــک هیئــت عــزاداری در 
بندرعبــاس، ســه نفــر مجــروح و روانــه بیمارســتان شــدند. 

دانشــگاه عمومــی  روابــط  مدیــر  نوروزیــان   فاطمــه 
علــوم پزشــکی هرمــزگان اظهــار داشــت: ایــن حادثه یکشــنبه 
شــب در هیئــت »علــی اصغــر )ع(« بندرعبــاس و بــه هنــگام 

برگــزاری مراســم شــام غریبان اتفــاق افتــاده اســت. 
ــرد ۲8، 37  ــر م ــن ســانحه ســه نف ــان داشــت: در ای وی بی
و 4۵ ســاله بــه ترتیــب از ناحیــه ســتون فقــرات، مــچ پــا و 
قفســه ســینه دچــار آســیب شــدند کــه بافاصلــه اورژانس در 
محــل حاضــر و مجروحــان را بــه بیمارســتان خلیــج فــارس 

منتقــل کردنــد. 
 نوروزیــان گفــت: حــال عمومــی بیمــاران خــوب اســت،
ــه  ــه از ناحی ــاله ک ــروح ۲8 س ــط مج ــد فق ــر می رس ــه نظ ب
بــه  اوضاعــش  شــده،  آســیب  دچــار  فقــرات  ســتون 
 نســبت بقیــه چنــدان رضایت بخــش نباشــد. بــه گفتــه
شــاهدان عینــی علــت ایــن حادثــه، بازیگوشــی ســه کــودک 
بــر روی داربســت نصــب شــده در ایــن هیئــت بــوده اســت.

سانحهرانندگیدرنجفآباد
12نفررامصدومکرد

ــا  ــکان ب ــد و پی ــواری پرای ــودروی س ــتگاه خ ــورد ۲ دس برخ
ــل آزادگان  ــاد مقاب ــف آب ــمالی نج ــدی ش ــر در کمربن یکدیگ

ــر منجــر شــد.  ــه مصــدوم شــدن ۱۲ نف پب
 مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان
ــه  ــاعت ۱9 و ۵۱ دقیق ــه س ــن حادث ــت: ای ــنبه گف روز دوش
ــی آن  ــد و در پ ــام ش ــس ۱۱۵ اع ــه اورژان ــب ب ــنبه ش یکش
واحدهــای امــدادی اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــه محــل 

اعــزام شــد. 
دکتــر غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه ۱۲ نفــر شــامل 
ــس  ــه پ ــودک مصــدوم شــدند ک ــرد و ســه ک ســه زن، 6 م
ــه  ــانحه، ب ــل س ــه در مح ــی اولی ــات درمان ــت خدم از دریاف

ــل شــدند. ــاد منتق بیمارســتان شــهید منتظــری نجــف آب

ترغیبدخترافسردهبهخودکشی
رئیــس پلیــس فتــا اســتان خوزســتان بــا اشــاره بــه 
ــب  ــل ترغی ــت: عام ــرده گف ــر افس ــکوک دخت ــرگ مش م
ــت داشــت  ــه در فضــای مجــازی فعالی ــن خودکشــی ک ای

شناســایی و دســتگیر شــد. 
ســرهنگ حســنوند اظهــار کــرد: ایــن دختــر کــه پــدر خــود را 
از دســت داده بــود، روزی بــه ســر مــزار پــدرش در یکــی از 
شهرســتان های اســتان مــی رود و دچــار افســردگی شــدید 
می شــود. وی همــان جــا بــر ســر مــزار پــدر بــا پســری کــه 
در شــبکه اجتماعــی بــا وی ارتبــاط داشــت تمــاس برقــرار 

کــرده و شــرح حــال خــود را بــا وی در میــان می گــذارد. 
وی افــزود: پســر بــه او پیشــنهاد می کنــد بــا قــرص برنــج 
خودکشــی کنــد و دختــر هــم بــا تهیــه قــرص برنــج بــر ســر 
ــود را  ــان خ ــد و ج ــی می کن ــه خودکش ــدام ب ــدر اق ــزار پ م
ــا  ــرد: ب ــح ک ــنوند تصری ــرهنگ حس ــد. س ــت می ده از دس
ــه  ــن زمین ــات در ای ــم تحقیق ــتگیری مته ــایی و دس شناس

ادامــه دارد.

کنش    وا

  آموزشوپرورش
برنامه زمانبندی جهت بررسی مدارک و مصاحبه 

تخصصی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی وزارت 
آموزش وپرورش از روز شنبه ۱۵ مهر آغاز و حداکثر تا 
روز یکشنبه 3۰ مهر 96 پایان می یابد. پذیرفته شدگان 
در این آزمون توجه داشته باشند که معرفی داوطلب 

سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک و انجام 
استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی شود بلکه 

در گزینش نهایی با توجه به کدشغل -محل انتخابی 
براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده 

با وزن 7۰ درصد )7۰%( آزمون کتبی و 3۰ درصد 
)3۰%( مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت 
)به ترتیب نمره فضلی( پذیرش صورت خواهد گرفت.

  سازمانحفاظتمحیطزیستکشور
در ایام عزاداری حسینی در ماه های محرم و صفر، 
میزان تولید پسماند ناشی از ظروف یکبار مصرف 

پاستیکی در کشور 3۰۰ درصد افزایش می یابد.

  رئیسکمیسیوناجتماعیمجلس
کودکان خارجی بیشترین درصد کودکان اجاره ای 

را تشکیل می دهند به این صورت که افراد 
منفعت طلبی با استفاده از موقعیت حاد این کودکان 

وارد عمل می شوند و با اجیر کردن این کودکان 
آن ها را برای تکدی گری و فروشندگی به شهر 

می فرستند و این کودکان در قبال مبلغ ناچیزی 
که به خانواده آن ها داده می شود درآمدهای 

هنگفتی را به جیب اربابانشان سرازیر می کنند. 
درباره کودکان اجاره ای باید به این نکته اشاره کرد 

که عاوه بر معضات ظاهری حضور این کودکان در 
شهر، خطرات دیگری جامعه و این کودکان را تهدید 
می کند که سوءاستفاده جنسی از آن جمله است که 
هم برای جامعه و هم برای کودک مشکات زیادی 
به دنبال دارد. متأسفانه تعداد این باندهای مافیایی 

به شدت زیاد است و برخورد با آن ها کار چندان 
ساده ای نیست.

مدیرعاملانجمنحمایتازحقوق
  معلوالن

کاشت حلزون امکان شنیدن صداهای اطراف را به 
فرد ناشنوا می دهد اما این مسئله تنها زمانی نتیجه 
می دهد که پیش از آن کودک قبل از زبان آموزی از 
سمعک برخوردار بوده و بتواند زبان ما را یاد بگیرد 
در حالی که اگر این امر اتفاق نیفتد حتی در صورت 
کاشت حلزون، شنیدن صداها برای فرد بی مفهوم 

خواهد بود. کودک ناشنوا به دلیل نداشتن کانال 
شنیداری ناشی از عدم تربیت شنیداری و فقدان 

سمعک و ... اصوات، لحن ها و گفتارها را تشخیص 
نداده و این مسائل برای او هیچ مفهومی ندارد. به 

این ترتیب کاشت حلزون هم برای وی فایده ای 
نخواهد داشت زیرا دوره زبان آموزی او تمام شده 

است. به گفته وی دوره زبان آموزی حداکثر تا پایان 
شش سالگی است

پسر ۱۷ ساله شوهر سابق مادرش را  کشت

پســر نوجــوان کــه خواســتگار ســمج مــادرش را بــه 
ــط  ــد فق ــی ش ــت در دادگاه مدع ــانده اس ــل رس قت
قصــد ترســاندن آن مــرد را داشــته و از کشته شــدن 

او پشــیمان اســت.
ــده از  ــن پرون ــه ای ــزارش مشــرق، رســیدگی ب ــه گ ب
ــف  ــس از کش ــته و پ ــال گذش ــرداد س ــم م چهارده
جســد مــرد ۵8 ســاله ای بــه نــام »ناصــر« در 
ــاط کریــم در دســتور کار پلیــس قــرار  شهرســتان رب

ــت.  گرف
در گام نخســت تحقیقــات، زن جوانــی کــه تــا چندی 
قبــل همســر موقــت مقتــول بــود بــه  عنــوان مظنــون 

اصلــی پرونــده دســتگیر شــد.
او در بازجویی هــا در حالــی کــه از قتــل شــوهر 
ــه کارآگاهــان  ــراز بی اطاعــی می کــرد، ب ســابقش اب
گفــت: »مدتــی قبــل بــه عقــد موقــت ناصــر درآمدم. 
پــس از پایــان زمان عقــد، او پیشــنهاد داد مــدت عقد 
را تمدیــد کنیــم امــا مــن حاضــر به ایــن کار نبــودم. با 
اینکــه ناصــر مخالفــت مــرا می دیــد امــا دســت بردار 
پیامک هــای  و  متعــدد  تماس هــای  بــا  و  نبــود 

ــرد.  ــاری می ک ــته اش پافش ــر خواس ــراوان ب ف
وقتــی پســر ۱7 ســاله ام متوجــه تماس هــای ناصــر 
شــد از او خواســت مــرا راحــت بگــذارد ولــی او 
دســت بردار نبــود تــا اینکــه بــا هــم در کوچــه درگیــر 
ــرار  ــت و ف ــر را کش ــو، ناص ــا چاق ــاد ب ــدند و می ش
کــرد.« بــا اظهــارات ایــن زن، پســر ۱7 ســاله تحــت 

ــت و بازداشــت شــد. ــرار گرف ــب ق تعقی
ــه  ــا اعتــراف ب متهــم نوجــوان پــس از دســتگیری ب
قتــل، از ارتــکاب ایــن جنایــت اظهــار پشــیمانی 
کــرد و پرونــده پــس از بازســازی صحنــه و تکمیــل 
ــه شــعبه پنجــم دادگاه  ــرای محاکمــه ب تحقیقــات ب
کیفــری اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی بابایــی و 

ــت ارســال شــد.  مستشــاری قاضــی تولی
پنجــم  شــعبه  بــه  گذشــته  هفتــه  »میــاد« 
ــتاد. در  ــه ایس ــز محاکم ــای می ــت و پ ــال یاف انتق
ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان کیفرخواســت 
ــاص  ــتار قص ــای دم خواس ــپس اولی ــد و س  را خوان

متهم شدند.

ســپس پســر جــوان کــه پــس از گذشــت یک ســال 
از جنایــت در آســتانه ۱8 ســالگی قــرار داشــت، برابــر 

قضــات ایســتاد تــا بــه ســؤاالت پاســخ دهد.
قاضی:اتهامتقتلعمداستآیاایناتهامرا

قبولداری؟
متهم: بله، قبول دارم.
چراناصرراکشتی؟

او مزاحم مادرم بود.
ازقبلتصمیمبهقتلداشتی؟

نــه مــن آن روز خونــم بــه جــوش آمــده بــود و فقــط 
می خواســتم مزاحــم مــادرم را بترســانم کــه در 

درگیــری کشــته شــد...
چندضربهبهاوزدی؟

یک ضربه چاقو...
چندکالسدرسخواندهای؟

قبــل از بازداشــت ســال آخــر دوره دبیرســتان بــودم 
کــه ایــن اتفــاق افتــاد.

ناصرراازکجامیشناختی؟
ــرد  ــای م ــه متوجــه مزاحمت ه ــود ک ــی ب ــد وقت چن
ناشناســی بــرای مــادرم شــدم و بــرای همیــن 
ــر  ــت از س ــا دس ــانم ت ــم او را بترس ــم گرفت تصمی

ــردارد... ــادرم ب م
چراهمراهتچاقوبردی؟

باور کنید فقط می خواستم بترسانمش...
مشکلاوبامادرتچهبود؟

ناصــر می خواســت بــا مــادرم ازدواج کنــد کــه 
مــادرم زیــر بــار نمی رفــت، بــرای همیــن مزاحمــش 

ــود... شــده ب
بعدازقتلکجارفتی؟

ــتپاچگی  ــدت دس ــه از ش ــودم ک ــیده ب ــدر ترس آنق
ــردم و  ــرار ک ــط ف ــرد. فق ــت کار نمی ک ــم درس عقل
چنــد روز بعــد مأمــوران اداره آگاهــی دســتگیرم 

ــد.  کردن
حاالهــم بشــدت پشــیمانم وامیــدوارم خانــواده 

ــد. ــم کنن ــی ام رح ــه جوان ــول ب مقت
ــم، قضــات وارد شــور  ــارات مته ــان اظه پــس از پای
شــدند تــا بــرای صــدور حکــم تصمیم گیــری کننــد.

ــا  ــا ب ــران در کرب ــر ای ــکی هال احم ــژه پزش ــم وی ــئول تی مس
اشــاره بــه افزایــش مراجعــات زائــران بــه چادرهــای هال احمــر 
در روز عاشــورا، گفــت: تعــداد چادرهــای هال احمــر در روز 
ــه ۵ چــادر افزایــش یافــت. صــادق ده دســت گفــت:  عاشــورا ب
امکانــات و تجهیــزات درمانــی در درمانــگاه شــفاء هال احمــر در 

ــا افزایــش یافتــه اســت.  کرب
ــج و  ــران ح ــر زائ ــاوه ب ــه ع ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
زیــارت، زائــران آزاد، زائــران کشــورهای عــراق، پاکســتان و ... نیــز 
در کربــا حضــور دارنــد، تعــداد مراجعــات بــه چادرهــای درمانــی 

افزایــش یافتــه اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــر ای ــژه پزشــکی هال احم ــم وی مســئول تی
ــورا در  ــه روز عاش ــاعت اولی ــی از س ــادر درمان ــه چ ــش س افزای
کربــا، تصریــح کــرد: عــاوه بــر چادرهــای بین الحرمیــن 
در  نیــز  چادرهایــی  جمهــوری،  خیابــان  و  باب الشــهدا  در 

خیابــان خــارج بین الحرمین)پشــت بــاب الشــهدا(، بــاب 
ــر از ســاعت  ــاس)ع( و مجتمــع تجــاری کوث ــه حضــرت عب  قبل
ــران خدمت رســانی  ــه زائ ــا و ب ــح روز عاشــورا برپ ــداد صب 3 بام

شــد. 
ــران، در  ــر ای ــکی هال احم ــژه پزش ــم وی ــئول تی ــه مس ــه گفت ب
ــت،  ــل ویزی ــی از قبی ــر خدمات روز عاشــورا بیــش از ۱8 هــزار نف
ســرم تراپــی، پانســمان و... دریافــت کردنــد کــه از ایــن تعــداد 
۱۵ هــزار نفــر از خدمــات ویزیــت رایــگان، 3 هــزار نفــر پانســمان 

ــدند.  ــد ش و ... بهره من
تــا  درمانــی  خدمــات  ارائــه  خاطرنشــان کــرد:   ده دســت 
شــب عاشــورا ادامــه داشــت و بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر 
حضــور زائــران پــس از ظهــر عاشــورا در کربــا، خدمــات رایــگان 
تیــم ویــژه درمــان نیــز تــا شــب شــام غریبــان ادامــه داشــت و 
در آخریــن ســاعات یکشــنبه )۱۱ محــرم( بــه کار خود پایــان داد.

مدیــرکل پیش دبســتانی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
پیش دبســتانی ها  و  مهدکــودک  متقاضیــان  تمامــی  بــرای 
ــن  ــل پایی ــه دلی ــان ب ــرای برخــی از آن مجــوز صــادر شــده و ب

ــت. ــده اس ــادر ش ــت ص ــوز موق ــن، مج ــودن س ب
ثبت نــام  محدودیــت  بــه  واکنــش  در  فضلــی  رخســاره 
معضــل  یــک  ایــن  متاســفانه  گفــت:  پیش دبســتانی ها 
فرهنگــی اســت. وی ادامــه داد: وقتــی نــام مدرســه ای مطــرح 
و  می شــود  بیشــتر  نیــز  خانواده هــا  گرایــش  می شــود، 
ــا  ــد،  تقاضاه ــه نمی توان ــود و آن مدرس ــاد می ش ــی زی متقاض
ــل می شــود.  ــن مــدارس تکمی ــت ای ــذا ظرفی را پاســخ دهــد ل
فضلــی تصریــح کــرد: بایــد مطالبــات اجتماعــی جدیــد ایجــاد 
رســمی  آمــوزش  پیش دبســتانی ها  در  تــا کــودکان  کنیــم 
ببیننــد. وی گفــت: دوره پیش دبســتانی دوره رســمی نظــام 
تعلیــم و تربیــت کشــور اســت امــا اجبــاری نیســت و برخــورد 

قانونــی نمی شــود. فضلــی خاطرنشــان کــرد: وزارت آمــوزش و 
ــه  ــارت دارد ک ــتانی نظ ــای پیش دبس ــه دوره ه ــا ب ــرورش تنه پ
ــه مجــوز دریافــت کــرده باشــند. اگــر والدیــن،  از ایــن وزارتخان
 کــودک خــود را بــه جایــی دیگــر ســپردند از مــا بــه عنــوان وزارت

آمــوزش و پــرورش انتظــاری نداشــته باشــند. وی افــزود: 
ــته  ــال گذش ــوزان س ــال، نوآم ــوزان کاس اول امس ــش آم دان
ــوزش  ــزی آم ــتان چی ــد در پیش دبس ــرار باش ــر ق ــتند. اگ هس
ــارض و تناقــض داشــته باشــد از  ــا کاس اول تع ــه ب ــد ک ببینن

ــوند.  ــه رو می ش ــکل رو ب ــا مش ــودکان ب ــاز راه ک آغ
وی تصریــح کــرد: کــودکان جــزو ســرمایه خانواده هــا هســتند و 
آنــان حاضرنــد هــر نــوع ســرمایه گــذاری کننــد. چــون اینگونــه 
ــد. ــذاری کنن ــرمایه گ ــان س ــر روی آن ــت ب ــد درس ــت بای  اس

ــی  ــه متقاض ــودک ک ــان مهدک ــی موسس ــرد: تمام ــان ک  وی بی
ــد. ــت کرده ان ــوز را دریاف ــن مج ــد، ای ــوز بودن ــت مج دریاف

وضعیت صدور مجوز برای پیش دبستانی هاارائه خدمات درمانی به ۱۸ هزار زائر حسینی

ــع  ــزوم رف ــه ل ــا اشــاره ب ــان ب ــوق زن ــال حق ــک فع ی
ــد در  ــه فرزن ــادر ب ــت م ــال تابعی ــی انتق ــع قانون موان
ــی کــه درحــال حاضــر  ــع قانون ــا موان کشــور گفــت: ب
وجــود دارد اجــازه می دهیــم بخشــی از ســاکنان 
ــا  کشــور کــه متولــد ســرزمین مادریشــان هســتند، ب
مــا همزباننــد و فرهنــگ و شــیوه زندگــی ایرانــی دارند، 
تبدیــل بــه »ناشــهروند« شــوند. آن هــا از کلیــه حقــوق 
ــا  ــب آن ه ــن ترتی ــه ای ــوند. ب ــروم می ش ــانی مح انس
ــت  ــد و در نهای ــن ســرزمین ندارن ــه ای ــی ب ــچ حق هی
ــز  ــت نی ــتغال و مالکی ــت، اش ــل، هوی ــق تحصی از ح

محــروم می شــوند. 
ــاره  ــا اش ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــه محب مرضی
بــه این کــه اغلــب ازدواج زنــان ایرانــی بــا اتبــاع 
خارجــی بــه دلیــل مقــررات ســختی کــه در ایــن زمینه 
ــزود: در حــال حاضــر  ــت نمی شــود اف وجــود دارد، ثب
ــن مشــکل دســت و پنجــه  ــا ای ــه ب ــی ک بیشــتر زنان
ــالی  ــن و س ــران کم س ــان و دخت ــد، زن ــرم می کنن ن
هســتند کــه بــه دلیــل شــرایط ســخت اقتصــادی و یــا 
خانوادگــی، بــا اتبــاع خارجــی کــه ممکــن اســت فاقــد 
اوراق شناســایی باشــند تــن بــه ازدواج می دهنــد، بــه 
ایــن ترتیــب معمــوالً ازدواجشــان نیــز ثبــت نمی شــود. 
کــودکان حاصــل از ایــن ازدواج حامــان مناســبی برای 
ــان،  ــاق انس ــر قاچ ــی نظی ــیب های اجتماع ــواع آس ان
ــی  ــتفاده های جنس ــوء اس ــتثمار و س ــی، اس بهره کش
هســتند، زیــرا آنهــا مــدرک هویتــی ندارنــد و بــه راحتی 

ــد. ــرار می گیرن ــر آســیب و ســتمی ق در معــرض ه
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ــه قوانیــن  ــا اشــاره ب ــان ب ایــن فعــال حقــوق زن
تنهــا  را  تابعیــت  انتقــال  ایــران کــه   مدنــی 
بــر اســاس نســب خونــی و از طریــق پــدر 
امکان پذیــر می دانــد اضافــه کــرد: براســاس 
ایــن قانــون مــادر نقشــی در انتقــال تابعیــت بــه 
ــدارد. از ســوی دیگــر براســاس همیــن  ــد ن فرزن
ــد در  ــز نمی توان ــد نی ــل تول ــی مح ــاده قانون م
انتقــال تابعیــت مؤثــر باشــد یعنــی فرزنــدی کــه 
در ایــران و از مــادری ایرانــی بــه دنیــا آمده باشــد 
قانــون مدنــی  نمی شــود.  ایرانــی محســوب 
ــه  ــت و در نتیج ــال ۱3۰7 اس ــوب س ــور مص کش

ــود. ــال می ش ــور اعم ــنتی در کش ــور س ــه ط ب
ــی  ــون مدن ــاده 976 قان ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
طفــل متولــد شــده از پــدر ایرانــی را، صــرف نظــر 
از این کــه در کجــا بــه دنیــا آمــده اســت ایرانــی 
ــاده  ــن م ــن در ای ــرد: همچنی ــار ک ــد اظه می دان
آمــده اســت فرزنــدی کــه از پــدر یــا مــادر غیــر 
ــه  ــی ک ــود در صورت ــد ش ــران متول ــی در ای ایران
بعــد از رســیدن بــه ســن ۱8 ســال، یــک ســال در 
ــته  ــی داش ــت ایران ــد تابعی ــد می توان ــران بمان ای
ایــن قانــون ســال ها  امــا  و دریافــت کنــد. 
ــا اینکــه ســال ۱38۵ مجلــس  اجــرا نمی شــد ت
شــورای اســامی دســت بــه تعییــن تکلیــف ایــن 
ــی آن را  ــزودن محدودیت های ــا اف ــون زد و ب قان

ــرار داد.  ــری ق ــورد بازنگ م

بــرای مثــال ضــرورت ثبت شــرعی و رســمی ازدواج، 
همچنیــن در نظــر گرفتــن محدودیــت زمانــی بــرای 
ــد از  ــک ســال بع ــر ی ــه حداکث ــی ک شــمول کودکان
ــد  ــال 86 متول ــا س ــی ت ــون یعن ــن قان ــب ای تصوی
ــا  ــرات و بازنگری ه ــن تغیی ــه ای ــوند، از جمل می ش

هســتند.
مدیرعامــل کانــون زنــان حقوقــدان ســورا بــا انتقــاد 
ــی و  ــران، از مــادری ایران از اینکــه کودکــی کــه در ای
ــی  ــچ هویت ــود، هی ــد می ش ــی متول ــدری خارج پ
محســوب  کشــوری  هیــچ  شــهروند  و  نــدارد 
نمی شــود تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن، بــر اســاس 
مقــررات الزم اســت تــا طفــل متولــد شــده از مــادر 
ایرانــی کــه بعــد از ۱8 ســال زندگــی در ایــران از پــدر 
ــرد. امــا ایــن ســؤال وجــود دارد  »رد تابعیــت« بگی
کــه ایــن فــرد چــه طــور و بــا کــدام اوراق شناســایی 
می توانــد از کشــور خــارج شــود؟ همچنیــن در 
صــورت خــروج از کشــور و رفتــن بــه کشــور متبــوع 
پــدر، چــه طــور درخواســت صــدور شناســنامه بدهــد 
ــدن یــک  ــران و گذران ــه ای ــا بازگشــت ب و ســپس ب
ســال دیگــر در کشــور درخواســت تابعیــت ایــران را 
ــه نظــر می رســد زمــان آن اســت  داشــته باشــد؟ ب

کــه تمــام ایــن قوانیــن اصــاح شــوند.
وی در ادامــه گفــت: بیشــتر افراد فاقد شناســنامه ای 
کــه از مــادران ایرانــی متولــد شــده اند در واقــع تبعــه 
کشــور افغانســتان هســتند زیــرا بیشــترین مهاجران 
وارد کشــورمان شــده اند. افغانســتان  مقصــد   از 

 ایــن درحالــی اســت کــه این کشــور سیاســتی 
تحــت عنــوان قبــول »تــرک تابعیــت« نــدارد و 
ــه ایــن قضیــه مقاومــت  ــه شــدت نســبت ب ب
می کنــد. البتــه ایــن سیاســت هایی اســت 
کــه بــرای مقابلــه بــا دو تابعیتــی بــودن افــراد 
اتخــاذ شــده اســت. بنابرایــن ایــن عمــًا 
ــه  ــران ب ــه در ای ــی ک ــه طفل ــن نیســت ک ممک
دنیــا آمــده و هیــچ اوراق شناســایی نــدارد 
بتوانــد تــرک تابعیــت از کشــور پــدری اش 

ــرد. بگی
طرح»اصالحقوانینتابعیت«

محبــی در ادامــه بــه طــرح پیشــنهاد نماینــده 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــهد در مجل ــهر مش ش
ــوان  ــت عن ــی تح ــت: طرح ــرد و گف ــاره ک اش
»اصــاح قوانیــن تابعیــت« بــه مجلــس ارائــه 
شــده اســت کــه در صــورت تصویــب بــه زنــان 
ایرانــی کمــک می کنــد تــا بــرای فرزندانشــان 

ــد.  شناســنامه بگیرن

قــرار بــود ایــن طــرح در یــک کمیســیون 
ــا  ــه ت ــود ک ــی ش ــس بررس ــترک در مجل مش
هنــوز مــورد رســیدگی قــرار نگرفتــه؛ امــا در عین 

ــت. ــده اس ــم نش ــف ه ــد کار متوق ــال رون ح
وی بــا اشــاره بــه دو سیاســت تابعیــت در جهان 
یعنــی انتقــال تابعیــت بــر اســاس »خــون« و 
»خــاک« اظهــار کــرد: انتقــال تابعیت براســاس 
ــک کشــور سیاســتی اســت  ــد در خــاک ی تول
کــه در بیشــتر کشــورهای مهاجــر پذیــر دنبــال 

می شــود. 
امــا در بیشــتر کشــورهایی کــه اصالــت نــژادی 
برایشــان مهــم اســت تابعیــت از مــادر یــا پــدر 

ــل می شــود.  ــد منتق ــه فرزن ب
ایــن درحالــی اســت کــه ایــران از معــدود 
کشــورهایی اســت کــه در آن تابعیت تنهــا از پدر 
بــه فرزنــدان منتقــل می شــود. امیدواریــم کــه 
ایــن سیاســت ســنتی هرچــه ســریعتر اصــاح 

شــود.

تولد»ناشهروندان«بیشناسنامه

در جست و جوی هویت

دوســتش  هم دســتی  بــا  جوانــی کــه  پســر 
ــک  ــرش را کت ــه خواه ــل اینک ــان را به دلی دامادش
مــی زد بــه قتــل رســاند و ســرش را از بدنــش جــدا 
کــرد، بــه زودی پــای میــز محاکمــه حاضــر خواهــد 

شــد.
دوم بهمن مــاه ســال 94 مــردی بــا صدایــی لــرزان 
ــت و از کشــف جســد  ــاس گرف ــس ۱۱۰ تم ــا پلی ب
ــع در  ــاورزی واق ــن کش ــک زمی ــی در ی ــرد جوان م

ــر داد. ــن خب ورامی
 ایــن مــرد بــه مأمــوران گفــت: کارگــر یــک زمیــن 
ــن  ــردن در زمی ــال کارک ــتم. در ح ــاورزی هس کش
کشــاورزی بــودم کــه متوجــه یــک گودال مشــکوک 
ــدا  ــد را ص ــام احم ــه ن ــم ب ــی از همکاران ــدم یک ش
زدم. هنگامــی کــه بــا احمــد گــودال را خالــی کردیــم 

متوجــه دســت یــک انســان شــدیم.
ــا اعــام ایــن خبــر، مأمــوران خــود را بــه محــل   ب
رســاندند و متوجــه شــدند جســد متعلــق بــه مــرد 
جوانــی اســت کــه ســرش از بــدن جدا شــده اســت. 
بــه ایــن ترتیــب تــاش مأمــوران بــرای شناســایی 
هویــت جســد آغــاز شــد تــا اینکــه مــردی بــه اداره 
ــان  ــرش ساس ــدن پس ــه و از گم ش ــس مراجع پلی
ــرای کار  ــی پیــش پســرم ب ــر داد و گفــت: مدت خب
ــاه  ــا از اول بهمن م ــد ام ــران آم ــه ته ــهرمان ب از ش
ــن همراهــش  ــرم تلف ــاس می گی ــا او تم ــه ب هرچ
خامــوش اســت و دوســتانش نیــز از او خبــر ندارند. 
بــا اعــام ایــن خبــر و مشــخصاتی کــه ایــن مــرد در 
اختیــار پلیــس قــرار داد کارآگاهــان احتمــال دادنــد 
جســد کشف شــده متعلــق بــه پســر همیــن مــرد 
اســت. به این ترتیــب بــرای تعییــن هویــت، او را بــه 

پزشــکی قانونــی منتقــل کردنــد.
ــان ــت ساس ــد هوی ــا تأیی ــات ب ــه تحقیق  در ادام
ــرای شناســایی  ــان کار خــود را ب ۱8 ســاله کارآگاه
ــد امــا  ــا عامــان ایــن جنایــت آغــاز کردن عامــل ی
نتوانســتند ســرنخی در ایــن زمینــه پیــدا کننــد تــا 
اینکــه مــرد جوانــی بــه اداره پلیــس مراجعــه و ادعــا 
ــانده  ــل رس ــه قت ــان را ب ــرعمویش ساس ــرد پس ک

اســت.
ــی  ــک کارگاه خیاط ــت: در ی ــوان گف ــرد ج ــن م  ای
همــراه بــا پســر عمویــم مجیــد کار می کنــم و 

می خوابــم.  همان جــا  هــم  شــب ها 
یــک شــب مجیــد همــراه بــا یکــی دیگــر از 
درحالی کــه  شــهرام  نــام  بــه  همکاران مــان 
ــد.  ــه این جــا آمدن ــود ب ــود ب لباس هایشــان خون آل
ــد  ــه مــن گفتن ــد، ب آن هــا درحالی کــه آشــفته بودن
ــد  ــس از چن ــانده اند و پ ــل رس ــه قت ــان را ب ساس
دقیقــه تصمیــم گرفتنــد بــرای این که کســی متوجه 
نشــود ساســان را بــه قتــل رســانده اند آن جــا را ترک 

ــد. ــا جســد ساســان را خــاک کنن ــد ت کنن
ــات،  ــن اطاع ــا در دســت  داشــتن ای ــان ب کارآگاه
ــد،  ــاله بودن ــر دو ۲۰ س ــه ه ــهرام را ک ــد و ش مجی
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بازجوی ــد و م ــت کردن بازداش

شــهرام در بازجویی هــا گفــت: بچــه بــودم کــه پــدرم 
را از دســت دادم و در یــک کارگاه خیاطــی مشــغول 
بــه کار هســتم. مدتــی پیش متوجه شــدم ساســان 
ــرده  ــرقت ک ــادرم س ــه م ــدرش از خان ــا پ ــراه ب هم
اســت بــرای همیــن نقشــه کشــیدم او را تنبیــه کنم.
ــدارد  ــی ن ــان دل خوش ــد از ساس ــتم مجی  می دانس
بــرای همیــن شــبی کــه ساســان بــه دیــدن مجیــد 
آمــد بــه او گفتــم بیــا باهــم ساســان را تنبیــه کنیــم. 
موضــوع ســرقت از خانه مــان را بــا ساســان مطــرح 
ــرای  ــتم ب ــدم. از او خواس ــر ش ــا او درگی ــردم و ب ک

دعــوا بــه محــل دیگــری برویــم. 
بــه همیــن بهانــه او را ســوار خــودرو کــردم بــه اطراف 
ورامیــن بــردم و درحالی کــه مجیــد او را نگــه داشــته 
ــه  ــد از این ک ــه او زدم بع ــو ب ــه چاق ــد ضرب ــود چن ب
ساســان روی زمیــن افتــاد مجیــد چاقــو را برداشــت 

و ســرش را بریــد.
ــرد  ــراف ک ــل اعت ــه قت ــا ب ــز در بازجویی ه ــد نی مجی
و گفــت: ساســان شــوهر خواهــرم بــود. او همیشــه 
خواهــرم را کتــک مــی زد و بــه پــدر و مــادرم 
ــه  ــز متوج ــش نی ــی پی ــرد. مدت ــی می ک بی احترام
شــدم او بــا شــهرام اختــاف پیــدا کــرده اســت و بــا 

ــد. ــد می کنن ــر را تهدی ــک یکدیگ پیام
ــه  ــی ک ــه هنگام ــت: روز حادث ــه گف ــم در ادام مته
ساســان بــه دیــدن مــن آمد شــهرام از من خواســت 
ــان  ــرقت از خانه ش ــوع س ــم و موض ــه کنی او را تنبی
را پیــش کشــید بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتنــد 

بــرای دعــوا بــه محــل دیگــری برونــد. 
ساســان ســوار خــودرو شــد و شــهرام پــس از طــی 
مســافت طوالنــی خــودرو را نگــه داشــت. ساســان 
ــه  ــر شــدند هنگامــی ک ــا یکدیگــر درگی و شــهرام ب
درگیــری آنهــا بــاال گرفــت شــهرام از مــن خواســت 
ــدم  ــان دی ــد، ناگه ــا او را بزن ــه دارم ت ساســان را نگ
شــهرام چنــد ضربــه چاقــو بــه ساســان زد و او روی 
ــودم نمی دانســتم چــه کار  ــاد. ترســیده ب زمیــن افت
کنــم شــهرام بــه مــن گفــت اگــر می خواهــی 
بدبخــت نشــویم کار را تمــام کــن و ســرش را 
ببــر. ترســیده بــودم و بــرای اینکــه لــو نرویــم ســر 

ــدم.  ــان را بری ساس
بعــد از آن بــه کارگاه خیاطــی برگشــتیم کــه شــهرام 
ــا  ــم ت ــه برگردی ــل حادث ــه مح ــر ب ــار دیگ ــت ب گف
جســد را خــاک کنیــم و کســی متوجــه نشــود 
ــن  ــرای همی ــت. ب ــیده اس ــل رس ــه قت ــان ب ساس
ــاک  ــان را خ ــد ساس ــتیم و جس ــا برگش ــه آنج  ب

کردیم.
ــای دم،  ــکایت اولی ــه ش ــه ب ــا توج ــب ب به این ترتی
اعترافــات متهمــان و ســایر مــدارک موجــود در 
ــد  ــادر ش ــان ص ــه متهم ــت علی ــده کیفرخواس پرون
و پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه هفتــم 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران قــرار گرفت و بــه زودی 
متهمــان بــرای ارائــه دفاعیــات پــای میــز محاکمــه 

ــد شــد. حاضــر خواهن

قتل داماد به خاطر کتک زدن خواهر
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ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــه شــورای عال ــود ک ســال 1391 ب
ــباب بازی  ــت افزار و اس ــاد نوش ــدازی بنی ــوع راه ان موض
ــه  ــروز ب ــا ام ــه ت ــه ای ک ــاند. مصوب ــب رس ــه تصوی را ب
ــوز اندر خــم  ــاد هن ــن بنی نتیجــه نرســیده و تأســیس ای
از آمــار حــدود  یــک کوچــه اســت. طبــق برخــی 

بــه  کشــور  در  لوازم التحریــر  میلیــون   300 تــا   250
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 8 ه ــد و بی ــروش می رس ف
گــردش مالــی ایــن لــوازم اســت. ســودی کــه در نتیجــه 
ــی و تبلیغــات  ــه فرهنــگ و هویــت ایران ــی توجهــی ب ب
و  کارتونــی  فیلم هــای  شــخصیت های  طراحــی  و 
اســطورهای غربــی، نصیــب ســرمایه گــذاران ایــن 

می شــود. محصــوالت 
ــر و  ــوازم التحری ــد ل ــز خری ــذرا در مراک ــی گ ــا نگاه ب
نمایشــگاه های مختلفــی کــه ایــن روزهــا در گوشــه 
ــی  ــه خوب ــوان ب ــت، می ت ــده اس ــا ش ــهر برپ ــار ش و کن
مشــاهده کــرد کــه چگونــه طراحی هــای غربــی و 
خارجی)چــون  فیلم هــای  کارتونــی  شــخصیت های 
»انگــری بــرد« و »بــاب اســفنجی« و »الک پشــت های 
ــدان، مدرســه  نینجــا«، الســا ملکــه یخــی، عصــر یخبن
و  »باربــی«  عروســک های  شــرک،  هیوالهــا، 
ــازار لوازم التحریــر را  »ســوپرمن« و »مــرد عنکبوتــی«. ب

کرده انــد. تســخیر 
امــا نکتــه قابــل توجــه در تهیــه کیــف، مــداد، پاک کــن 
و دفتــر نقــوش پررنــگ و لعابــی اســت کــه روی آن هــا 
نقــش بســته اســت. کارشناســان معتقدند ســود حاصله 
از واردات لوازم التحریــر منجــر شــده کــه بســیاری افــراد 
ــه  ــدام ب ــی اق ــگ بوم ــت و فرهن ــه هوی ــه ب ــدون توج ب
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــد، ب ــوزه نماین ــن ح ــارت در ای تج
اجرایــی  دســتگاه های  لوازم التحریــر  بــازار  بحرانــی 
ــا  ــد ت ــود دهن ــای خ ــه کاره ــتری ب ــرعت بیش ــد س  بای
هــر چــه ســریع تر بتــوان از تولیدکننــدگان لوازم التحریــر 

و بازیهــای ایرانــی حمایت شــود.
 سود لوازم التحریر وارداتی 
درجیب چین، تایوان و مالزی

بــه گفتــه یکــی از اعضــای اتحادیــه لوازم التحریــر، بیــش 
از 95 درصــد لوازم التحریــر موجــود در بــازار وارداتی اســت 
و اگــر امــروز دیــده می شــود کــه تولیدکننــدگان داخلــی 
تمایلــی بــه رقابــت بــا کشــورهای وارد کننــده را ندارنــد، به 
ایــن دلیــل اســت کــه حمایت هــای الزم از تولیدکننــدگان 
صــورت نمی گیــرد. در ایــن میــان بیشــترین واردات 
لوازم التحریــر از کشــورهایی چیــن، تایــوان، مالــزی 
ــت را از  ــوی رقاب ــا گ ــران می شــود و آنه ــازار ای  و... وارد ب

تولیدکنندگان داخلی ربوده اند.

ــد  ــر همانن ــه لوازم التحری ــد: هنگامی ک او می گوی
می شــود،  وارداتــی  دیگــر  اقــام  از  بســیاری 
نمی تــوان هویــت و فرهنــگ بومــی را تبلیــغ 
ــوزه وارد  ــن ح ــم در ای ــر بخواهی ــی اگ ــرد. حت ک
ــه ســمت  ــدگان بیشــتر ب ــل شــویم، تولیدکنن عم
جهانــی  بــازار  در  کــه  می رونــد  طرح هایــی 
دیگــر  ســوی  از  دارد.  قابل توجهــی  فــروش 
بــه  کاملــی  اشــراف  خارجــی  تولیدکننــدگان 
ــرای تهیــه  ــی ب ســلیقه و خواســته مخاطــب ایران

دارنــد. لوازم التحریــر 
 از تولیدکننده داخلی حمایت نمی شود

در ایــن زمینــه یــک کارشــناس مســائل آموزشــی 
ــی وارد  ــدگان داخل ــرا تولیدکنن ــه چ ــاره این ک درب
ــگ  ــت و فرهن ــی هوی ــرای معرف ــت ب ــازار رقاب ب
ــا کشــورهای خارجــی نمی شــوند،  ــران ب ــی ای بوم
می گویــد: تــا زمانی کــه حمایــت الزم از تولیدکننــده 
ــکی  ــن ریس ــده چنی ــود، تولیدکنن ــراح آن نش و ط
ــی  ــردن شــخصیت های ایران ــد. طراحــی ک نمی کن
اســت کــه  هزینه بــر  ادبیاتمــان  از  برگرفتــه  و 
تولیدکننــده از عهــده آن برنمــی آید. از ســوی دیگر 
بــازار از ثبــات الزم در خریــد کاغــذ برخــوردار نیســت 
و تولیدکننــده همیشــه بــا بــازاری مواجــه اســت که 
قیمــت آن بــا نوســانات دالر بــاال و پاییــن مــی رود.

بــه گفتــه نعمــت هللا متیــن، یکــی از دالیــل 
از  عــدم اســتقبال دانش آمــوزان و خانواده هــا 
ــودن  ــراری ب ــر تک ــی لوزام التحری ــای ایران طرح ه
ــری  ــای بص ــدم جذابیت ه ــی و ع ــای ایران طرح ه
ــی  ــان ایران ــطوره ها و قهرمان ــزود: اس ــت اف آن اس
بــرای تصویرســازی روی دفتــر و مــداد و پاک کــن 
کــم نیســتند. اما بایــد از تکــرار مکــررات در طراحی 

ــه گرفــت. فاصل
ــرادات وارده  ــی از ای ــی یک ــناس آموزش ــن کارش ای
بــه لوازم التحریــر ایرانــی را تکــرار مکــررات عنــوان 
کــرد و توضیــح داد: در حقیقــت کشــورهای غربــی 
بــرای تخریــب فرهنــگ و هویــت بومی مــان 
ــه  ــد ک ــق می کنن ــی خل ــخصیت های تلویزیون ش
ــر و  ــپس لوازم التحری ــت و س ــت اس دارای جذابی
کیــف و حتــی کفــش آن شــخصیت ها را وارد بــازار 

می کننــد.

 رونق نوشت افزار ایرانی - اسالمی 
نیازمند حمایت

ــاره  ــنا، درب ــری روش ــی و هن ــه فرهنگ ــر موسس مدی
چرایــی تولیــد لوازم التحریــر بــا ســبک و ســیاق ایرانــی 
ــتراتژیک و  ــوزه اس ــک ح ــر  ی ــد: لوازم التحری می گوی
جــدی اســت کــه بــر زندگــی و شــکل گیری شــخصیت 
طــی ایرانــی  یــک کــودک  دارد.  تأثیــر   کــودکان 
12 ســالی کــه در مقاطــع تحصیلــی مختلــف آمــوزش 
ــاط  ــر در ارتب ــا لوازم التحری ــدت ب ــن م ــد، در ای می بین
نوشــت افزارها، کاربردی تریــن  حقیقــت  در  اســت. 
کاالیــی هســتند کــه در اختیــار یــک دانش آمــوز قــرار 

می گیرنــد.
ســعید حســینی تأکیــد کــرد: بــا تأثیر گــذاری فراوانــی 
ــد بایــد  کــه نوشــت افزارها بــر روی دانش آمــوزان دارن
ــا  ــت افزار ب ــی نوش ــد و طراح ــرای تولی ــی ب پروژه های
ــفانه  ــود، متأس ــام ش ــامی انج ــی ـ اس ــبک ایران س
ــوده  ــخگو نب ــه پاس ــن زمین ــی در ای ــای مقطع طرح ه

اســت.
در  شــده  انجــام  تحقیقــات  اســت،  معتقــد  وی 
ســال های اخیــر نشــان می دهــد کــه لوازم التحریــری 
ــا شــخصیت های غربــی تولیــد می شــود اثــرات  کــه ب
ــمت  ــه س ــذارد و او را ب ــودک می گ ــر ک ــی ب غیراخاق

خشــونت ســوق می دهــد.
و  طراحــی  هم چنــان  این کــه  بــه  پاســخ  در  او 
گرافیــک تولیــدات داخلــی جذابیــت الزم را بــرای 
دانش آمــوزان ایجــاد نمی کنــد، گفــت: طراحــی و 
خلــق شــخصیت های مختلــف ایرانــی بســیار هزینه بــر 
اســت و بــا ایــن ســبک حمایــت از بخــش خصوصــی، 
ــی  ــدگان خارج ــا تولیدکنن ــت ب ــان رقاب ــه و زم فاصل
ــی  ــرایط فعل ــر در ش ــوی دیگ ــود. از س ــتر می ش بیش
ــد  ــامی نیازمن ــر ایرانی-اس ــق لوازم التحری ــرای رون ب
ــه غــرب روی آن  ــت رســانه ها هســتیم. کاری ک حمای
ــج آن را  ــر نتای ــال حاض ــرد و در ح ــرمایه گذاری ک س

مشــاهده می کنــد.
 نقش معلمان دررونق 

نوشت افزارهای داخلی
لوازم التحریــر  و  کتــاب  اتحادیــه  رئیــس  امــا 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  اصفهــان   شهرســتان 
ــا در شــهر  ــه تنه ــه این ک ــا اشــاره ب ــای وطــن ب کیمی

لوازم التحریــر  و  نوشــت افزار  واحــد   800 اصفهــان 
ــزود:  ــد اف ــت می کنن ــه دارای مجــوز هســتند فعالی ک
ــر و  ــش لوازم التحری ــد در بخ ــداد 500 واح ــن تع از ای
300 واحــد در بخــش تایــپ و تکثیــر وکاغــذ فعالیــت 

ــد. دارن
بــرای  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  چیت ســاز،  اکبــر 
ــد  ــا برن ترویــج اســتفاده از نوشــت افزارهای داخلــی ب
ــش  ــه نق ــن زمین ــرورش در ای ــوزش و پ اســامی، آم
اساســی دارد افــزود: معلمــان و مدیــران مدرســه 
ــند. ــی باش ــر خوب ــه هدایت گ ــن زمین ــد در ای می توانن

ــای  ــی واحده ــه تمام ــا ب ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صنفــی تحــت نظــارت توصیــه می کنیــم کــه اجنــاس 
خــود را از لــوازم ایرانــی و تولیــدات داخلــی تهیــه کننــد 
گفــت: در ایــن میــان کســی کــه موازنــه اصلــی بیــن 
جنــس خارجــی و جنــس ایرانــی را تعییــن می کنــد، 
ــز  ــان فروشــنده نی ــن می ــده اســت و در ای مصرف کنن
ــرای  ــد. ب ــده باش ــرف کنن ــت مص ــع خواس ــد تاب بای
این کــه مــردم بــه خریــد اجنــاس ایرانــی راغــب 

ــود. ــام ش ــازی انج ــد فرهنگ س ــوند بای ش
 نمایشگاه هایی با ترویج برندهای خارجی

نمایشــگاه های  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نوشــت افزار در فروشــگاه های بــزرگ شــهر گفــت: 
متأســفانه در ایــن نمایشــگاه ها اجنــاس خارجــی 
ــازار  ــر در ب ــت پایین ت ــا قیم ــی آن ب ــابه ایران ــه مش ک
ــندگان  ــد و فروش ــروش می رس ــه ف ــت ب ــود اس موج
بــا اعمــال تخفیف هــای غیــر واقــع بــر اجنــاس مــردم 
را بــه ســمت خریــد ایــن گونــه لوازم هــا می کشــانند.

ــا  ــبختانه م ــرد: خوش ــد ک ــه تأکی ــاز، در ادام چیت س
ــره را در  ــداد و غی ــر، م ــودکار، دفت ــور خ ــد وف ــه ح ب
ــن  ــه بزرگتری ــه ای ک ــه گون ــم، ب ــد می کنی ــران تولی ای
ــتان  ــت و اس ــان اس ــر در اصفه ــذ و دفت ــه کاغ کارخان
اصفهــان در زمینــه تولیــد لوازم التحریــر درکشــور رتبــه 
ســوم را داراســت، امــا متأســفانه خریــداران فقــط بــه 
جنبــه زیبایــی یــک وســیله توجــه می کننــد و بــدون 
درنظــر گرفتــن قیمــت و نــوع برنــد بــرای فرزنــد خــود 

ــد. ــی می خرن ــاس خارج اجن
 توجه به معیشت کارگر ایرانی

وی تأکیــد کــرد: توصیــه مــا بــه والدیــن ایــن اســت 
ــان خــود را داشــته باشــند و  کــه بایــد هــوای هموطن

ــی  ــر ایران ــه اقتصــاد کارگ ــی ب ــس ایران ــد جن ــا خری ب
کمــک کننــد تــا اقتصــاد مقاومتــی و عــدم وابســتگی 
بــه بیگانــگان ماننــد دیگــر کشــورهای پیشــرفته 
 محقــق شود.کارشــناس مســئول روابــط عمومــی اداره 
آمــوزش و پــرورش هــم در گفتگــو بــا کیمیــای وطن از 
جــوالن لوازم التحریرهــای خارجــی و رغبــت مــردم بــه 
اســتفاده از ایــن وســایل گایه منــد اســت و می گویــد: 
وقتــی والدیــن، دانش آمــوزان را ترغیــب می کننــد 
ــن ها  ــر انیمیش ــه دارای تصاوی ــیله را ک ــان وس ــه ف ک
وشــخصیت فیلم هــای خارجــی اســت را انتخــاب 
ــن  ــه ای ــوان داشــت ک ــد، دیگــر چــه توقعــی می ت کنن
دانش آمــوز در بــازه 12 ســاله تحصیــل خــود بــه 

ــت نشــان ندهــد! ــن وســایل رغب اســتفاده از ای
وی بــا اشــاره بــه این کــه متأســفانه کشــورهای 
وارد کننــده و یــا اجناســی کــه بــه کشــور قاچــاق 
ــان  ــده آن چن ــورهای تولید کنن ــوی کش ــود از س می ش
ــن  ــه ذه ــود ک ــاب داده می ش ــگ و لع ــا رن ــه آن ه ب
ــد  ــذب می کن ــود ج ــه خ ــده ای را ب ــر ببین ــم ه و چش
در  ایــن کار  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  گفــت: 
میــان تولیدکننــدگان لوازم التحریــر داخلــی خیلــی 
جــدی گرفتــه نشــده اســت، و در زمینــه بلد کــردن 
ــا شــخصیت های اســامی  ــی و ی انیمیشــن های داخل
و ایرانــی طراحی هــای حرفــه ای بــر روی لوازم التحریــر 

ــت.  ــده اس ــام نش انج
ــگ و  ــال رن ــه دنب ــان ب ــودکان و نوجوان ــا ک ــن روزه ای
ــه کیفیــت توجــه  ــد و کمتــر ب زیبایــی اجنــاس می رون

ــد. دارن
 فاصله خرید بین طبقات دارا و ندار!

ایــن کارشــناس آمــوزش و پــرورش، تأکیــد دارد: 
متأســفانه فــروش کاالهــای خارجــی در نقــاط مختلف 
ــی درقســمت هایی  ــی یکســان نیســت، یعن جغرافیای
ــروش  ــتر ف ــد بیش ــی می کنن ــه زندگ ــه مرف ــه طبق ک
ــود دارد و درقســمت های این طــرف  ــاس نم ــن اجن ای
آب از فــروش لــوازم ایرانــی اســتقبال بیشــتری 
می شــود. ایــن مســئله بــدان معنــا اســت کــه وظیفــه 
دســتگاه های فرهنگــی اســت کــه در ســه ماهــه 
ــوند  ــل ش ــدارس تعطی ــه م ــل از اینک ــتان و قب تابس
بایســتی ایده هــا و طرح هــای فرهنگســازانه خــود 
بــرای اســتفاده و ترویــج نوشــت افزارها، لباس هــا 

ــد  ــدارس دارن ــوزان در م ــه دانش آم ــازی ک ــه نی و هرگون
بــه خانواده هــا گوشــزد کننــد تــا آنــان بــرای فصــل جدیــد 
مــدارس بــه ســراغ اســتفاده از اجنــاس خارجــی نباشــد، 
ــدگان  ــه تولید کنن ــی را ب ــه مهلک ــن کار ضرب ــه ای ــرا ک چ

ــد. ــی میزن داخل
 کم کاری صدا وسیما 

برای ترغیب مردم به تولیدات داخلی
از  محــدودی  تعــداد  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
ــدام  ــان اق ــای ســطح شــهر اصفه فروشــگاه ها و مغازه ه
زیــرا  می کننــد،  ایرانــی  لوازم التحریــر  فــروش  بــه 
معتقدنــد کــه فــروش لــوازم ایرانــی بــه دلیــل عــدم رغبت 
خانواده هــا بــرای آنهــا ضــرر مالــی بــه دنبــال دارد. البتــه 
معتقــدم در ایــن زمینــه صــدا و ســیما و ســتاد احیــاء امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر می تواننــد نقــش مؤثــری در 
ســطح مــدارس هــم در زمــان بازگشــایی مــدارس و هــم 
در طــول ســال داشــته باشــند تــا دانش آمــوزان از وســایل 

داخلــی اســتفاده کننــد.
در  فقــط  ســیما  و  صــدا  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــره  ــی خــود اســتفاده از ظــروف و غی برنامه هــای تبلیغات
ــروش  ــرای ف ــه ای ب ــگاه برنام ــد و هیچ ــج می کن را تروی
ایرانــی  از ســرمایه  و حمایــت  ایرانــی  لوازم التحریــر 

دربرنامه هــای خــود نداشــته اســت.
وی گفــت: در پــروژه ســتاد مهــر اداره آمــوزش و پــرورش 
بــه دانــش آمــوزان توصیــه می شــود کــه از وســایل ایرانــی 
خریــداری کننــد، امــا بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس، اواخــر 
ــه و  ــده گرفت ــا را نادی ــن توصیه ه ــی ای ــهریورماه تمام ش

ایــن مســئله نیازمنــد همراهــی دستگاه هاســت.
وی تصریــح کــرد: هم اکنــون در تعاونی هــای مصــرف 
فرهنگیــان 80 درصــد اجنــاس و لوازم التحریــر از تولیــدات 
داخلــی اســت، امــا مســئله حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
ــرای کســب ســود راغــب  ــز ب فروشــگاه ها نوشــت افزار نی
ــا  ــروش ب ــان را در ف ــه آن ــتند ک ــایلی هس ــه وس ــه ارائ ب

مشــکل روبــه رو نکنــد.
 کشفیات لوازم التحریر قاچاق

در ادامــه نیــز ســرهنگ جهانگیــر کریمــی، معــاون 
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان از آماری 
ــار  ــا اجــرای طــرح ذوالفق ــر می دهــد کــه همزمــان ب خب
ــر  ــن لوازم التحری ــزار و 832 کارت ــتان 2 ه ــن اس 1 در ای
خارجــی کشــف و ضبــط شــد گفــت: ارزش ایــن کاالهــا 

ــرآورد شــده اســت. ــان ب ــون توم 600 میلی
وی ادامــه داد: آمــار کشــفیات پلیــس البتــه بــه صــورت 
تفکیــک شــده نیســت ولــی بایــد اذعان کــرد که اســتکبار 
جهانــی از هیــچ کوششــی بــرای ترویــج فرهنــگ مبتــذل 
چــه از طریــق لبــاس و یــا نوشــت افزار و کاال دریــغ 

ــد. ــه وارد کنن ــه اقتصــاد کشــورمان ضرب ــا ب ــد ت نمی کن

 جای خالی اقتصاد مقاومتی 
در تعاونی های دولتی

و  عرضــه  در  تأمل تــر  قابــل  نکتــه  بتــوان  شــاید 
تعاونــی  درشــرکت های  را  لوازم التحریــر  فــروش 
مصــرف و فروشــگاه های وابســته بــه ارگان هــای 
ــد خــود  ــه بای ــی ک ــرد، تعاونی های ــی جســتجو ک دولت
عرضه کننــده محصــوالت تولیــد داخــل و متناســب بــا 
فرهنــگ بومــی باشــند، امــا متأســفانه در ایــن مراکــز 
ــا تصاویــر  هــم شــاهد جــوالن محصــوالت خارجــی ب

ــتیم! ــی هس ــای غرب کاراکتره
ــه  ــالی ک ــود، در س ــرح می ش ــؤال مط ــن س ــال ای  ح
بــا اقتصــاد مقاومتــی تولیــد و اشــتغال مزیــن شــده 
و تأکیدهــای مکــرر رهبــر معظــم انقــاب مبنــی 
ــم  ــا تهاج ــه ب ــی و مقابل ــگ بوم ــه فرهن ــه ب ــر توج ب
ــه  ــم ب ــوع محصــوالت آن ه ــن ن فرهنگــی، عرصــه ای
ــه  ــته ب ــگاه های وابس ــی در فروش ــد ایران ــم تولی اس

ــی دارد؟ ــه علل ــی چ ــمی و دولت ــای رس ارگان ه
 باالتر ازخبر...

ــوص  ــی بخص ــدات داخل ــت از تولی ــدم حمای ــا ع ام
در بخــش نوشــت افزار تــا بــدان جــا معنــا پیــدا 
ــه  ــا و مراســمات ک ــه در بیشــتر همایش ه ــد ک می کن
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــی و ارگان ه ــوی ادارت دولت از س
آن هــا هــم بــا خریــد خودکارهــا و دفترچه هــا و حتــی 
پک هــای خارجــی دســتی بــرای حمایــت از تولیــدات 
ــه  ــا توج ــئله ب ــن مس ــد، و ای ــش ندارن ــی در آت داخل
بــه تأکیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر توجــه بــه 
اقتصاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــدات داخلــی جــای 

ــل دارد! تأم

دست خالی تولیدکنندگان داخلی برای ترویج لوازم التحریر اسالمی و ایرانی

بازارلوازمالتحریردرقبضهخارجیها


